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ข้อปฎิบัติส ำหรับกำรเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่มีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุตอ้งส่งเอกสารยืนยนัตวัตนตามที่ระบุไว ้มายงั

บริษัทภายใน วันที่ 12 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทไดต้รวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามขอ้มูลปิดสมุดทะเบียน

รายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมฯ ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้ริการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จะส่ง Link 

ส าหรบัการเขา้รว่มประชมุและคู่มือการเขา้ใชง้านไปยงัอีเมลท์ี่ท่านไดส่้งมาแจง้บรษิัท โดยจะส่ง Link ล่วงหนา้ 2 วนัก่อน

วนัประชมุ  

กำรแจ้งควำมประสงคเ์ข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการเขา้ร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี่จะเขา้ร่วมประชุม ได ้2 วิธี

ดงัต่อไปนี ้

1. แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีส่งขอ้มลูทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

2. แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีส่งขอ้มลูทางเวปไซต ์หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุน้ต้องกำรแจ้งควำมประสงคเ์ข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ดว้ยวิธกีำรส่งข้อมูล
ทำง E-Mail หรือ ไปรษณีย ์ 

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารที่จัดส่งให้ทาง

ไปรษณีย)์ โดยขอใหท้่านระบุ อีเมล ์(E-mail) และหมายเลขโทรศัพทม์ือถือของท่าน ใหช้ัดเจน ส าหรบัใชใ้นการ

ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ

2. แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM

2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา

• กรณีผูถื้อหุน้ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)

o ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกใหท้ี่ยังไม่หมดอายุ เช่น  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร

ประจ าตวัราชการ หรือใบอนญุาตขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนแปลงชื่อ-สกลุ ขอใหผู้้

ถือหุน้แนบหลกัฐานประกอบดว้ย

• กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)

o หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และ

ลงลายมือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรครบถว้นแลว้

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น  ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว

ขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายแุละลงลายมือชื่อ

รบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูม้อบฉนัทะ

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉันทะ เช่น ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตัว

ขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายแุละลงลายมือชื่อ

รบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ
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2.2 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล 

• กรณีผู้มีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)

o ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้

ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที่มีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคล(กรรมการ) เช่น ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัร

ประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายแุละลง

ลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง

• กรณีที่มีการมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เขา้รว่มประชมุแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)

o หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และ

ลงลายมือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรครบถว้นแลว้

o ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้

ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที่มีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคล(กรรมการ) เช่น ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัร

ประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายแุละลง

ลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะตอ้งแสดง

เอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองค าแปล โดยผูถื้อหุน้ หรือ โดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ 

(ในกรณีเป็นนิติบคุคล) 

3. ส่งเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(ขอ้1) และหลกัฐานแสดงตวัตน พรอ้มเอกสาร

ประกอบต่าง ๆ (ขอ้2) โดยจดัส่งมาใหบ้รษิัท ภำยในวันที ่12 เมษำยน 2565

• ช่องทาง E-Mail : management@nclthailand.com

• ช่องทางไปรษณีย ์: ส านักเลขานุการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

10600 ภายในวนัองัคารท่ี 12 เมษายน 2565
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กรณีผู้ถือหุน้ต้องกำรแจ้งควำมประสงคเ์ข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) โดยช่องทำงเว็บไซต์
หรือ QR Code 

1. แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเขา้ไปท่ี

Scan QR Code เขา้ไปท่ี Link 

https://ncl.thekoble.com/egm/emeeting/index/1 

2. กรอกขอ้มลูของผูถื้อหุน้

1. เลขที่บญัชีผูถื้อหลกัทรพัย์

2. ชื่อ (ไม่ตอ้งระบคุ าน าหนา้) หากผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูในช่องนี ้

3. นามสกลุ (กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ใหใ้ส่ชื่อนิติบคุคลในช่องนามสกลุ)

4. เลขบตัรประจ าตวัประชาชน

5. แนบไฟลห์นงัสือรบัรองบรษิัท (กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล)

6. เลือกยอมรบัเงื่อนไข และยินยอมใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคล

7. กด “ยืนยนั”

3. ตรวจสอบชื่อผูถื้อหุน้และจ านวนหุน้ หากถกูตอ้งกรุณากรอกขอ้มลูของผูถื้อหุน้

1. ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)

2. Email เพื่อรบั Link ส าหรบัเขา้รว่มประชมุ

3. เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ

4. เลือกประเภทการเขา้รว่มประชมุ

i. เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผ่าน E-AGM

ii. มอบฉนัทะใหบ้คุคลทั่วไปเขา้รว่มประชมุ ผ่าน E-AGM

iii. มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ

5. กด “ถดัไป”
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กรณี ผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 

บนัทึกรูปถ่ายผูถื้อหุน้ 

1.1 กดอนญุาตยอมรบัใหเ้ว็บไซตเ์ขา้ถึงกลอ้งถ่ายรูป กดยอมรบั (Allow) 

1.2 ถ่ายรูปบตัรประจ าตวัประชาชนเต็มใบ 

• กด “ถ่ายภาพ”

• กด “บนัทึก”

• กรณีที่ตอ้งการถ่ายอีกครัง้ กรุณากดปุ่ ม “ลองใหม่”

1.3 ถ่ายรูปผูถื้อหุน้พรอ้มถือบตัรประจ าตวัประชาชน (ตามรูปตวัอย่างที่ปรากฏ)

• กด “ถ่ายภาพ”

• กด “บนัทึก”

• กรณีที่ตอ้งการถ่ายอีกครัง้ กรุณากดปุ่ ม “ลองใหม่”

1.4 กด “ถดัไป”

1.5 ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกลุ และจ านวนหุน้อีกครัง้

1.6 กด “เสรจ็สิน้”

กรณี มอบฉนัทะใหบ้คุคลทั่วไปเขา้รว่มประชมุ ผ่าน E-AGM 

1. บนัทึกรูปถ่ายขอ้มลูผูถื้อหุน้ (เหมือนกรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง)

2. บนัทึกขอ้มลูผูร้บัมอบฉนัทะและแนบเอกสารประกอบ

a. ชื่อ-นามสกลุ ของผูร้บัมอบฉนัทะ (ภาษาไทย)

b. ชื่อ-นามสกลุ ของผูร้บัมอบฉนัทะ (ภาษาองักฤษ)

c. แนบไฟลส์ าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ

d. แนบไฟลห์นงัสือมอบฉนัทะที่มีการกรอกขอ้มลูและลงลายมือครบถว้น

e. กด “ถดัไป”

3. กด “ถดัไป”

4. ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกลุ และจ านวนหุน้อีกครัง้

5. กด “เสรจ็สิน้”

4



หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 
สิ่งที่ส่งมาดว้ย 5

กรณี มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ 

1. บนัทึกรูปถ่ายขอ้มลูผูถื้อหุน้ (เหมือนกรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง)

2. แนบแบบฟอรม์มอบฉนัทะ ท่ีกรอกขอ้มลูและลงลายมือครบถว้น

3. กด “ถดัไป”

4. ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกลุ และจ านวนหุน้อีกครัง้

กด “เสรจ็สิน้

หมายเหตุ : ระบบรบัแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมฯ จะเปิดใหด้  าเนินการตัง้แต่วนัที่ 18 เมษายน 2565 ถึงวนัที่ 20 

เมษายน 2565 หรือจนกว่าการประชมุจะแลว้เสรจ็ (ระบบไม่เปิดรบัขอ้มลูในวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)  

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะตอ้งแสดง

เอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองค าแปล โดยผูถื้อหุน้ หรือ โดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ 

(ในกรณีเป็นนิติบคุคล)   

กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

1. เมื่อผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุและไดร้บัการตรวจสอบครบถว้นแลว้ ท่าน

จะไดร้บั E-Mail จากทางผูใ้หบ้ริการจดัประชมุฯ ซึ่งจะเป็น Link ส าหรบัการเขา้ร่วมประชมุ และคู่มือการเขา้ใช้

งานระบบ ก่อนวนัประชุม 2 วนั โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยงั

ไม่ไดร้บั E-Mail ดงักล่าวภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2565 ใหต้ิดต่อบรษิัทโดยทนัที

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใช้ไดก้ับคอมพิวเตอร์  / โน๊ตบุ๊ค

(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศทัพม์ือถือผ่าน Web Browser : Chrome ดว้ยอินเตอรเ์น็ตความเรว็

4G หรืออินเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน

หมายเหต ุ: กรณีเขา้รว่มประชมุผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทม์ือถือ จะตอ้งติดตัง้โปรแกรม Zoom Cloud 

Meeting ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซึ่งสามารถ download ไดด้งันี ้

ระบบ iOS ระบบ Android 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 

https://play.google.com/store/apps/details?i
d=us.zoom.videomeetings 
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3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้ร่วมประชมุล่วงหนา้ 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อ

ถึงเวลาประชมุเท่านัน้

4. การเขา้สู่ระบบผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ และเลขที่บตัรประชาชนของผูถื้อหุน้

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็น

ด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่าน

ลงคะแนนเสียงเป็นเห็นดว้ยโดยทนัที (ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย)

6. กรณีที่ผูเ้ขา้รว่มประชุมมีเหตขุดัขอ้งหรือติดปัญหาในการใชง้านระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ

อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้น E-Mail ที่จดัส่งคู่มือการใชง้านระบบไปใหท้่าน

*** กำรประชุม E-AGM นี้จะเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่ำน้ัน และจะไม่มีกำรจัดสถำนที่กำร
ประชุมในรูปแบบเดิม ขอควำมร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทำงมำทีบ่ริษัท*** 

กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ 

ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมแบบ E-AGM ดว้ยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบ

ฉันทะท่านอื่นเขา้ร่วมประชมุแบบ E-AGM ได ้หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้บักรรมการอิสระ กรุณาส่งหนงัสือ

มอบฉนัทะ (เอกสารแนบที่ 7) โดยระบผุูร้บัมอบฉนัทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บรษิัทไดก้ าหนดไว้พรอ้ม

เอกสารประกอบ ใหบ้รษิัท ภำยในวันที ่12 เมษำยน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้

• ทางอีเมล ์: management@nclthailand.com

• ทางไปรษณีย:์ ส านกัเลขานุการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน)  56/9-10 ซอย

สมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ภายใน

วนัองัคารท่ี 12 เมษายน 2565

หมายเหตุ : กรณีที่ผูถื้อหุน้ระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะท าการลงคะแนนเสียงตามที่

ท่านไดร้ะบุมาในหนงัสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได ้(เวน้แต่เป็นการ

ลงคะแนนเสียงของ Custodian) 

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและ
ดูแลหุ้น  

กรุณาน าส่งขอ้มลูต่อไปนี ้

1. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ) กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น ลงลายมือชื่อผู้

มอบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
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2. หนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง

โดยผู้มีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอ านาจ พรอ้มประทับตรา

ส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี)

3. หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน

4. หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)

5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง

6. จดัส่งขอ้มลู ผ่านช่องทางต่อไปนี ้

• ทางอีเมล ์: management@nclthailand.com

• ทางไปรษณีย:์ ส านกัเลขานกุารบรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 56/9-10

ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสิน แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพฯ 10600

ภายใน วนัองัคารท่ี 12 เมษายน 2565

กำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ อตุสำหกรรม ผลประกอบกำรของบริษัท หรือเกี่ยวขอ้งกับ
วำระใดๆ ซึ่งจะพิจำรณำในกำรประชุม E-AGM  

กรณีท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะส่งค าแนะน าหรือค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได ้2 วิธี ดงัต่อไปนี ้

1. ส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหน้ำใหบ้รษิัทก่อนวนัประชมุ ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี ้

• อีเมล ์: management@nclthailand.com

• โทรศพัท ์: 02-473-7300 ต่อ 300

• ทางไปรษณีย ์: ส านกัเลขานกุารบรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 56/9-10

ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1 ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสิน แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพฯ 10600

ภายในวนัองัคารท่ี 12 เมษายน 2565

2. ส่งค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุม ส าหรบัผูท้ี่เขา้ร่วมประชุม E-AGM โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้ง

ระบุชื่อและนามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่ง

ค าแนะน าหรือค าถามทกุครัง้ บรษิัทเปิดช่องทางในการส่งค าแนะน าและค าถามระหว่างประชมุ ดงันี ้

• ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)

• ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึง่ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมคโ์ครโฟนที่อปุกรณข์อง

ตนเอง หลงัจากที่เจา้หนา้ที่ควบคมุระบบส่งค าเชิญใหท้า่นสนทนาได ้และกรุณาปิดไมโครโฟนหลงัจากที่

สนทนาเสรจ็ทกุครัง้ (สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากคูม่ือการเขา้รว่มประชมุที่ถกูจดัสง่ไปยงัอีเมล์

ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ)
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ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการประชมุสามารถติดต่อเจา้หนา้ที่ ดงันี ้ 

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อ

เลขานกุารบรษิัทเพื่อสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมได ้ตามช่องทางการติดต่อบรษิัท ตามรายละเอียดขา้งตน้

2. เรื่องขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุและการลงคะแนนเสียงผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) กรณีที่ยืนยนัตวัตน

อย่างถูกตอ้งและครบถ้วนแลว้ ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ตามเบอรโ์ทรศัพทท์ี่ระบุไวใ้น

E-Mail ที่จดัส่งคู่มือการใชง้านระบบไปใหท้่าน
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