บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ NCL-M 10/63
วันที่ 24 เมษายน 2563
เรือ่ ง

แจ้งกาหนดวันประชุม AGM ประจาปี 2563 และเปลีย่ นรูปแบบการประชุมเป็ นผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM)

เรียน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ขอแจ้งเลือ่ นการประชุมสามัญผูถ้ ือ

หุน้ ประจาปี 2563 ออกไปก่อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) โดยยกเลิก
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เดิมที่กาหนดไว้วนั ที่ 28 เมษายน 2563 แต่ยงั คงวาระการประชุมและวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่
มีสิทธิ เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ที่กาหนดไว้ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ตามเดิม โดยคณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณากาหนดวันและสถานที่ประชุมใหม่ให้ไม่เกินวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 (อ้างอิง
NCL-M 09/63) ตามที่ได้สง่ จดหมายไปยังผูถ้ ือหุน้ แล้วนัน้
บริษัทฯ ขอแจ้งวันจัดประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2563 ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ดังนี ้
-

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการ
ประชุมผ่านสือ่ อิเลคทรนิกส์ พ.ศ. 2557

-

พระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

-

สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เรือ่ งการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 กระทรวงพาณิชย์

-

แถลงข่ า วท าเนี ย บรัฐ บาล ผ่ อ นผัน บริ ษั ท ในตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ลื่ อ นการประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น หรื อ ประชุ ม ผ่ า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกัน COVID-19 ได้ โดยมีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563

-

FAQ เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี (ประชุม AGM) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชือ้ ไวรัส COVID-19

โดยก าหนดให้ก ารประชุ ม สำมั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ ำปี 2563 ของบริ ษั ท ฯ เป็ นวั น ศุ ก ร์ที่ 8 พฤษภำคม 2563
เวลำ 14.00 น. เริ่มลงทะเบียน เวลำ 12.30 น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สานักงานใหญ่ บริษัท
เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตาก
สิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ 10600 ตามวาระในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผถู้ ือหุน้ แล้วก่ อนหน้านี ้ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะ ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามหนังสือเชิญประชุมฯ พร้อมทัง้ แนบสาเนาบัตรประชาชน ของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั
ม อ บฉั น ทะ ( ใ นก รณี ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น มี ก า รม อ บฉั น ทะ ) ม า ยั ง บริ ษั ทฯ ภา ย ใ นวั น ที่ 1 พฤ ษ ภา ค ม 2563 ที่ Email :
management@nclthailand.com เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามข้อมูลปิ ดสมุดทะเบียนรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิเข้า

ร่วมประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2563 ที่กาหนดไว้ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะส่งชื่ อผูใ้ ช้
(USERNAME) และ รหัสผ่าน (PASSWORD) และคู่มือการเข้าใช้งานในระบบ ไปยังอีเมล์ที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ สาหรับใช้ใน
โปรแกรมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) โดยระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ซึง่ เป็ น
ผูใ้ ห้บริการที่สอดคล้องตามข้อกาหนด สพธอ. อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ขอความร่วมมือผูถ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมระบบด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดขัน้ ตอนต่าง ๆ ตามเอกสารแนบ โดยบริษัทฯ ยังคงงดการ
จัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานปี 2562 เช่นเดิม ทัง้ นีห้ ากผูถ้ ือหุน้ มี
คาถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เลขานุการบริษัท เบอร์ 02-4737300 ต่อ 300
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เอกสำรแนบท้ำย
จากสถานการณ์ปัจจุบนั การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อ
ความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมจึงได้นัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) ซึง่ เป็ นวาระการประชุมปกติตามหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ โดยมีขนั้ ตอนดังนี ้
กำรเปิ ดประชุมและกำรดำเนินกำรประชุม
บริษัทฯ จะดาเนินการตามข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่
ส่งให้ผถุ้ ือหุน้
กำรมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ (ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563)
บริษัทฯ ขอความร่วมมือผูถ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ท่านใดท่านหนึ่ง แทนการเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะ “แบบ ข.” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในหนังสือเชิญประชุมฯ
กำรยืนยันตัวตนของผู้ถอื หุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563)
ผูถ้ ือหุน้ หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะ ต้องส่งแบบแจ้งการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และสาเนาบัตรประชาชน ของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบ
ฉัน ทะ (ในกรณี ท่ี ผู้ถื อ หุ้น มี ก ารมอบฉัน ทะ) ในหนัง สื อ เชิ ญ ประชุม ฯ เพื่ อ ยื น ยัน ตัว ตนโดยสแกนหรื อ ถ่ า ยรู ป มายัง บริษั ท ฯ ที่ Email :
management @nclthailand.com
กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM Meeting)
1. เมื่อผูถ้ ือหุน้ หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะ ได้แจ้งความประสงค์ และยืนยันตัวตนแจ้งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่กาหนดแล้ว บริษัทฯ จะ
ส่งชื่อผูใ้ ช้ (USERNAME) และ รหัสผ่าน (PASSWORD) และคูม่ ือการเข้าใช้งานในระบบ ไปยังอีเมล์ท่ไี ด้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ สาหรับ
ใช้ในโปรแกรมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) โดยระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
(ตัง้ แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็ นต้นไป)
2. การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษัทฯ สามารถใช้ได้กบั คอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค / แท็ปเล็ต / โทรศัพท์มือถือ ผ่าน
Web Browser : Internet Explorer, Chrome อินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ Internet บ้านพืน้ ฐาน
3. โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทัง้ แบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทัง้ แบบ มาด้วยตนเอง และ การมอบฉันทะ
“แบบ ข” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หน้า 68-72
กำรส่งคำถำมล่วงหน้ำ
ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งคาถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามวาระ ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เท่านัน้ โดยแนบพร้อมการแจ้งความประสงค์เพื่อ
เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM Meeting) บริษัทฯ จะรวบรวมคาถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระเพื่อตอบคาถามของผุถ้ ือหุน้
ในการประชุมฯ ทัง้ นีผ้ ถู้ ือหุน้ หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมฯ ในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุม
กำรอำนวยควำมสะดวกในช่องทำงอืน่
บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมฯ แล้วจะนาขึน้ เว็ปไซต์บริษัทฯ www.nclthailand.com ภายหลังการประชุมเสร็จ
สิน้
ช่องทำงกำรติดต่อ
1. อีเมลล์ (Email Address) : management@nclthailand.com
2. ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนมาที่ เลขานุการบริษัท
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ 10600
3. เลขานุการบริษัท เบอร์ตดิ ต่อ 02-4737300 ต่อ 300

