
 
 

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

ที่ NCL-M 17/63 

วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 

เรือ่ง การเผยแพรห่นงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 บนเว็บไซตข์องบรษัิท และ แจง้ระเบียบและวิธีการในการ

เขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E – EGM) 

เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

 ตามที่บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดม้ีมติใหเ้รียกประชุมวิสามญัผู้

ถือหุน้ครัง้ที่ 1/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ในวันศุกรท์ี่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุม 

ส านกังานใหญ่  บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนลโลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 56/9-10  ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1 

ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสนิ แขวงบคุคโล เขตธนบรุ ีกรุงเทพมหานคร 10600 (อา้งอิง NCL-M 16/63) 

เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั COVID-19 ยงัไมก่ลบัเขา้สูส่ภาวะปกติ บรษัิทฯ มีความตระหนกั
และห่วงใยตอ่สขุภาพ และความปลอดภยัของผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรใหจ้ดัการประชมุผา่นสือ่
อิเลก็ทรอนิกส ์ภายใตก้ฎหมายและหลกัเกณฑใ์นสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ดงันี ้ 

- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการ

ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 

- พระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 

- ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์(สพธอ.) หรอื ETDA (เอ็ตดา้) กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 

เรือ่งการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ลงวนัท่ี 27 มิถนุายน 2557 (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2563 กระทรวงพาณิชย ์ 

- แถลงข่าวท าเนียบรัฐบาล ผ่อนผันบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้น หรือประชุมผ่านสื่อ

อิเลก็ทรอนิกสเ์พื่อปอ้งกนั COVID-19 ได ้โดยมีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ส านกังานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา และ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) เมื่อวนัท่ี 23 มีนาคม 2563 

- FAQ เก่ียวกบัการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี (ประชุม AGM) ในช่วงสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติด

เชือ้ไวรสั COVID-19 

 

บริษัทฯ ไดเ้ผยแพรห่นงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563  พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซตข์อง
บรษัิท ที่ www.nclthailand.com  ตัง้แต ่วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุม
และขอ้มลูประกอบการประชมุ ทัง้นีห้ากผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคจ์ะเขา้รว่มประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ผูถื้อหุน้ 
และผู้ร ับมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ)  มายังบริษัท ฯ ภายในวันที่  17 สิงหาคม 2563 ที่  Email : 
management@nclthailand.com เมื่อบริษัทฯ ไดต้รวจสอบรายช่ือผูถื้อหุน้ตามขอ้มลูปิดสมดุทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้
รว่มประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ที่ก าหนดไวเ้มื่อวนัที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถกูตอ้งครบถว้นแลว้ บริษัทฯ จะสง่ช่ือผูใ้ช ้

mailto:management@nclthailand.com


 
 

(Username) และรหสัผ่าน (Password) และ คู่มือการใชง้านในระบบไปยงั Email ที่ไดส้ง่มาแจง้บริษัทฯ ส าหรบัใชใ้นโปรแกรม
การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ (E-EGM) โดยระบบของบรษัิท โอเจอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิาร
ที่สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด สพอธ. อยา่งไรก็ตาม ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทแทนการเขา้รว่มประชุม
ดว้ยตวัเอง โดยมีรายละเอียดขัน้ตอนตา่ง ๆ ตามเอกสารแนบ  

ทัง้นีห้ากผูถื้อหุน้มีค  าถาม สามารถติดตอ่สอบถามเพิ่มเติมไดท้ี่เลขานกุารบรษัิท โทรศพัท ์02-4737300 ตอ่ 300  

 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

         ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

                               (นายกิตติ พวัถาวรสกลุ) 

                 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 

 

 

 

  



 
 

เอกสำรแนบท้ำย 

จากสถานการณ์ปัจจุบนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ต่อเน่ือง บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อ

ความเส่ียงของการแพร่ระบาดและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ ท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงได้จดัการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E – EGM) ซึง่มีรายละเอียดวาระการประชมุปกตติามหนงัสือเชิญประชมุฯ ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 

กำรเปิดประชุมและกำรด ำเนินกำรประชุม 

บรษิัทฯ จะด าเนินการตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 4 ในหนงัสือเชิญประชมุฯ ท่ี

ส่งใหผุ้ถื้อหุน้ 

กำรมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ (ภายในวนัท่ี 17 สิงหาคม 2563) 

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผูถื้อหุน้มอบฉันทะให ้กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 6 ท่านใดท่านหนึ่ง แทนการเขา้ร่วมประชุม

ดว้ยตนเอง โดยใช ้หนงัสือมอบฉนัทะ “แบบ ข.” ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 7 ในหนงัสือเชิญประชมุฯ  

กำรยนืยันตัวตนของผู้ถอืหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (ภายในวนัท่ี 17 สิงหาคม 2563) 

ผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ ตอ้งส่งแบบแจง้การประชุม เอกสารประกอบการประชุม  และส าเนาบตัรประชาชน ของผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบ

ฉันทะ (ในกรณี ท่ีผู้ ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ)  ในหนัง สือเชิญประชุมฯ เ พ่ือ ยืนยันตัวตนโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทฯ                                           

ท่ี Email : management @nclthailand.com  

กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E – AGM Meeting) 

1. เม่ือผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ ไดแ้จง้ความประสงค ์และยืนยนัตวัตนแจง้กลบัมายงับรษิัทฯ ภายในวนัท่ีก าหนดแลว้ บรษิัทฯ จะ

จัดส่งช่ือผูใ้ช ้(USERNAME) และ รหสัผ่าน (PASSWORD)  และคู่มือการเขา้ใชง้านในระบบ ไปยังอีเมลท่ี์ไดส้่งมาแจง้บริษัทฯ 

ส าหรบัใชใ้นโปรแกรมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E – EGM) โดยระบบของบรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จ ากดั (ภายในวนัท่ี 24 สิงหาคม 2563) 

2. การใชโ้ปรแกรมลงทะเบียน และนบัคะแนนของบริษัทฯ สามารถใชไ้ดก้บั คอมพิวเตอร ์/ โน๊ตบุ๊ค / แทป็เล็ต /  โทรศพัทมื์อถือ ผ่าน 

Web Browser : Internet Explorer, Chrome อินเตอรเ์น็ตความเรว็ 4G หรือ Internet บา้นพืน้ฐาน 

3. โดยระบบรองรบัการเขา้ร่วมประชุมทัง้แบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทัง้แบบ มาดว้ยตนเอง และ การมอบฉันทะ 

“แบบ ข” ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 7  

กำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำ  

ผูถื้อหุน้สามารถส่งค  าถามล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งตามวาระ ภายในวนัท่ี 24 สิงหาคม 2563 โดยแนบพรอ้มการแจง้ความประสงคเ์พ่ือเข้าร่วม

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ (E – EGM Meeting) บริษัทฯ จะรวบรวมค าถามท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละวาระเพ่ือตอบค าถามของผุถื้อหุน้ในการ

ประชมุฯ ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชมุฯ ในวนัประชมุยงัคงสามารถสอบถามไดต้ามวาระที่ประชมุ  

กำรอ ำนวยควำมสะดวกในช่องทำงอื่น 

บรษิัทฯ จะมีการบนัทกึภาพและเสียงตลอดวาระการประชมุฯ แลว้จะน าขึน้เวป็ไซตบ์รษิัทฯ www.nclthailand.com ภายหลงัการประชมุเสร็จ

สิน้ 

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 


