
 
 

                             บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอรเ์นช่ันแนล โลจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) 
        NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 

ท่ี NCL-M 10/63                     วนัท่ี 24 เมษายน 2563 
 

เรื่อง แจง้ก าหนดวนัประชมุ AGM ประจ าปี 2563 และเปล่ียนรูปแบบการประชมุเป็นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E - AGM) 
เรียน ทา่นผูถื้อหุน้ 

บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส ์จ ากดั (มหาชน)  

  

ตามที่บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ไดข้อแจง้เล่ือนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2563 

ออกไปก่อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) โดยยกเลิกก าหนดวนัประชุมสามัญผูถื้อหุน้เดิมท่ี

ก าหนดไวว้ันท่ี 28 เมษายน 2563 แต่ยังคงวาระการประชุมและวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2563                 

ท่ีก  าหนดไวใ้นวนัท่ี 13 มีนาคม 2563 ตามเดิม โดยคณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารพิจารณาก าหนดวนัและสถานท่ี

ประชมุใหม่ใหไ้ม่เกินวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 (อา้งอิง NCL-M 09/63) ตามที่ไดส้่งจดหมายไปยงัผูถื้อหุน้แลว้นัน้ 

บรษิัทฯ ขอแจง้วันจัดประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2563 ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ภายใตก้ฎหมายและหลกัเกณฑใ์นสถานการณก์าร

แพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ดงันี ้

- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรือ่งมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชมุผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 

- พระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 

- ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตดา้) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์            

ลงวนัที่ 27 มิถนุายน 2557 (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2563 กระทรวงพาณิชย ์ 

- แถลงข่าวท าเนียบรฐับาล ผ่อนผันบริษัทในตลาดหลักทรพัยเ์ลื่อนการประชุมผูถื้อหุน้ หรื อประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อป้องกัน COVID-19 ได ้โดยมี                  

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ส  านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ ส  านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) เ ม่ือ

วนัที่ 23 มีนาคม 2563 

- FAQ เก่ียวกบัการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี (ประชมุ AGM) ในชว่งสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั COVID-19 

โดยก าหนดให้การประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ของบริษัทฯ เป็นวันศุกร์ที่  8 พฤษภำคม 2563 เวลำ 14.00 น.                             

เร่ิมลงทะเบียน เวลำ 12.30 น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุม ส านักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล                      

โลจิสตกิส ์จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 56/9-10 ซอยสมเดจ็พระเจา้ตากสิน 12/1 ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสิน แขวงบคุคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ตาม

วาระในหนังสือเชิญประชุมท่ีไดส้่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ก่อนหนา้นี ้ซึ่งผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะ ตอ้งส่งเอกสารยืนยันตวัตนตามหนั งสือเชิญประชุมฯ 

พรอ้มทัง้แนบส าเนาบตัรประชาชน ของผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะ (ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีการมอบฉันทะ ) มายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 

2563 ท่ี Email : management@nclthailand.com เม่ือบรษิัทฯ ไดต้รวจสอบรายช่ือผูถื้อหุน้ตามขอ้มลูปิดสมดุทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วม

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ท่ีก  าหนดไวใ้นวนัท่ี 13 มีนาคม 2563 ถกูตอ้งครบถว้นแลว้ บรษิัทฯ จะส่งช่ือผูใ้ช ้(USERNAME) และ รหสัผ่าน 

(PASSWORD) และคู่มือการเข้าใช้งานในระบบ ไปยังอีเมล์ท่ีได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ ส าหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E – AGM) โดยระบบของบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริการท่ีสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด สพธอ. อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทฯ แทนการเขา้ร่วมประชุมระบบดว้ยตนเอง โดยมีรายละเอียดขัน้ตอนต่าง  ๆ 

ตามเอกสารแนบ โดยบริษัทฯ ยังคงงดการจัดสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2562 

เช่นเดมิ ทัง้นีห้ากผูถื้อหุน้มีค  าถาม สามารถตดิตอ่สอบถามเพิ่มเตมิไดท่ี้ เลขานกุารบรษิัท เบอร ์02-4737300 ตอ่ 300 
 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

         ขอแสดงความนบัถือ 
                                                  นายกิตต ิพวัถาวรสกลุ    

                                ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

mailto:management@nclthailand.com


 
 

                             บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอรเ์นช่ันแนล โลจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) 
        NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

เอกสำรแนบท้ำย 

จากสถานการณปั์จจุบนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ต่อเน่ือง บริษัทฯ มีความตระหนกัและห่วงใยต่อความเส่ียง

ของการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ท่ีเข้าร่วมประชุมจึงไดน้ัดการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2563 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์                   

(E – AGM) ซึง่เป็นวาระการประชมุปกตติามหนงัสือเชิญประชมุฯ ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 

กำรเปิดประชุมและกำรด ำเนินกำรประชุม 

บริษัทฯ จะด าเนินการตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5 ในหนงัสือเชิญประชุมฯ ท่ีส่งใหผุ้ถื้อ

หุน้ 

กำรมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ (ภายในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563) 

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผูถื้อหุน้มอบฉันทะให ้กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 7 ท่านใดท่านหนึ่ง แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

โดยใช ้หนงัสือมอบฉนัทะ “แบบ ข.” ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย ในหนงัสือเชิญประชมุฯ  

กำรยนืยันตัวตนของผู้ถอืหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (ภายในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563) 

ผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ ตอ้งส่งแบบแจง้การประชมุ เอกสารประกอบการประชุม และส าเนาบตัรประชาชน ของผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ (ใน

กรณีท่ีผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) ในหนังสือเชิญประชุมฯ เพ่ือยืนยันตัวตนโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทฯ ท่ี Email : management 

@nclthailand.com  

กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E – AGM Meeting) 

1. เม่ือผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ ไดแ้จง้ความประสงค ์และยืนยันตวัตนแจง้กลับมายังบริษัทฯ ภายในวนัท่ีก าหนดแล้ว บริษัทฯ จะส่งช่ือผูใ้ช้ 

(USERNAME) และ รหสัผ่าน (PASSWORD) และคู่มือการเขา้ใชง้านในระบบ ไปยังอีเมลท่ี์ไดส้่งมาแจง้บริษัทฯ ส าหรบัใชใ้นโปรแกรมการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E – AGM) โดยระบบของบรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (ตัง้แตว่นัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 เป็นตน้ไป) 

2. การใชโ้ปรแกรมลงทะเบียน และนบัคะแนนของบริษัทฯ สามารถใชไ้ด้กบั คอมพิวเตอร ์/ โน๊ตบุ๊ค / แท็ปเล็ต / โทรศพัทมื์อถือ ผ่าน Web Browser: 

Internet Explorer, Chrome อินเตอรเ์น็ตความเรว็ 4G หรือ Internet บา้นพืน้ฐาน 

3. โดยระบบรองรบัการเขา้รว่มประชมุทัง้แบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวธีิการทัง้แบบ มาดว้ยตนเอง และ การมอบฉนัทะ “แบบ ข” ตามสิ่งที่ส่ง

มาดว้ย 8 หนา้ 68-72  

กำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำ  

ผูถื้อหุน้สามารถส่งค  าถามล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งตามวาระ ภายในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 เท่านัน้ โดยแนบพรอ้มการแจง้ความประสงคเ์พ่ือเข้าร่วม

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ (E – AGM Meeting) บริษัทฯ จะรวบรวมค าถามท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละวาระเพ่ือตอบค าถามของผุถื้อหุน้ในการประชุมฯ 

ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชมุฯ ในวนัประชมุยงัคงสามารถสอบถามไดต้ามวาระที่ประชมุ  

กำรอ ำนวยควำมสะดวกในช่องทำงอื่น 

บรษิัทฯ จะมีการบนัทกึภาพและเสียงตลอดวาระการประชมุฯ แลว้จะน าขึน้เวป็ไซตบ์รษิัทฯ www.nclthailand.com ภายหลงัการประชมุเสรจ็สิน้ 

ช่องทำงกำรตดิต่อ  

1. อีเมลล ์(Email Address) : management@nclthailand.com  
2. ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนมาท่ี เลขานกุารบรษิัท  
    บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
    56/9-10 ซอยสมเดจ็พระเจา้ตากสิน 12/1 ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสิน 
    แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพฯ 10600 
3. เลขานกุารบรษิัท เบอรต์ดิตอ่ 02-4737300 ตอ่ 300 

mailto:management@nclthailand.com

