
 

 

 
ข้อปฏิบัติส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และกำรมอบฉันทะ 

 
 1. กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์จะเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้ รับมอบฉันทะ (ที่ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ) ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

 1.1 กำรยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉันทะ 

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยขอให้ท่ำน

ระบุอีเมล (e-mail) และหมำยเลขโทรศัพท์มือถือของท่ำนให้ชัดเจนส ำหรับใช้ในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม  และแนบเอกสารที่ต้องยื่นประกอบ

เพ่ือแสดงตวัตน อาทิ ส าเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทางของผู้ถือหุ้น ฯลฯ หรือหนงัสือมอบฉนัทะ และเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น

มีการมอบฉนัทะ) เพื่อยืนยนัตวัตน มายงับริษัทภายในวนัที่ 26 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี ้ 

 ช่องทาง e-mail :  secretary2@wice.co.th  

 ช่องทางไปรษณีย์ : กรุณาส่งเอกสารต้นฉบบัมายงั เลขานกุารบริษัท บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)  

   เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 
 1.2 กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

 เม่ือบริษัทได้รับเอกสารจากท่านแล้ว บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมและบริษัทจะจัดส่ง ชื่อผู้ ใช้งาน 

(Username) และรหสัผู้ใช้ (Password) พร้อมคู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปยงั E-mail ที่ท่านผู้ถือหุ้นให้ไว้กับบริษัท ทัง้นีข้อความกรุณาให้

ท่านผู้ถือหุ้นงดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหสัผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่ผู้ อ่ืน กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหสัผู้ใช้ (Password) ของท่านสญูหาย หรือ

ยงัไม่ได้รับภายในวนัที่ 28 เมษายน 2564 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทนัที  

 บริษัทจะจดัส่งรายละเอียดได้แก่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหสัผู้ใช้ (Password) ไปให้กบัท่านพร้อมจดัส่งไฟล์คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชมุ E-

AGM ไปพร้อมกัน ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียดจากอีเมล (e-mail) ที่บริษัทได้ส่งให้ท่าน ทัง้นีร้ะบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วม

ประชมุล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเร่ิมการประชมุ หรือตัง้แต่เวลา 9:00 น. อย่างไรก็ตาม กำรถ่ำยทอดสดจะเร่ิมในเวลำ 10:00 น.  

 ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จ ากดั 

ซึง่เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท โดยบริษัท จะระบชุ่องทางการติดต่อบริษัท ควิดแลบ จ ากดั ไว้ในอีเมล์ที่ได้ส่งช่ือผู้ใช้ (Username) และ

รหสัผู้ใช้ (Password) ให้แก่ท่าน  
  
 2. กรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้ำร่วมประชุม และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ  

 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่   

• ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ   อาย ุ54 ปี  หรือ 

• นายเจริญเกียรติ หตุะนานนัทะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ71 ปี หรือ 

• นายกมล รุ่งเรืองยศ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ59 ปี  

เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะดงักล่าวพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ มายงับริษัทภายใน

วนัที่ 26 เมษายน 2564 ผ่านชื่อทางดงันี ้ 

 ช่องทาง E-mail :  secretary2@wice.co.th  

 ช่องทางไปรษณีย์ : กรุณาส่งเอกสารต้นฉบบัมายงั เลขานกุารบริษัท บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)  

   เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
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3. เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีผู้ถือหุ้หรือผู้ รับมอบฉันทะต้องยื่นประกอบเพื่อแสดงตัวตน  

 3.1 ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดำ  

 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  

 - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  

 กรณีที่มีการมอบฉนัทะ  

 - หนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะ พร้อมปิด

อากรณ์แสตมป์ 20 บาท  

 - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ พร้อม

ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

3.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล  

กรณีผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  

 - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองส าเนาถกูต้อง 

 - ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 60 วัน และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อม

ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี)  

 กรณีที่มีการมอบฉนัทะ 

 - หนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะ พร้อมปิด

อากรแสตมป์ 20 บาท  

 - ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 60 วนั หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติ

บคุคลนัน้ตัง้อยู่ รับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี)  

 - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการหรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และ

ผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  

 3.3 กรณีท่ีผู้ถือหุ้นปรำกฎช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศ และแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้ รับฝำกและ

ดูแลหุ้น  

 - หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  

 - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล

ของคสัโตเดียน (Custodian) หรือผู้ รับมอบอ านาจพร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี)  

 - หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

 - หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รัยอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉันทะ

พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  

   ทัง้นี ้ส าหรับเอกสารใดที่มดได้จัดให้เป็นภาษาไทย หรือภาษาองักฤษ ขอให้ผู้ถือหุ้นจัดท าค าแปลภาษาองักฤษแบบอีกหนึ่งชุเละให้ผู้แทนนิติ

บคุคลรับรองความถกูต้องของค าแปลด้วย  
 
 ส าหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชมุ E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน “เหน็ด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออก

เสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนส าหรับวาระใดๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอตัโนมตัิ 



 

 

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

        
     เขียนท่ี                                                 5 
     วนัท่ี      เดือน                       พ.ศ.        4 
 
ข้าพเจ้า                                                                                      สญัชาติ                                 อยู่บ้านเลขท่ี                                          1 
 
ถนน                                                   ต าบล/แขวง                                                       อ าเภอ/เขต                                                        1 
 
จงัหวดั                                                รหสัไปรษณีย์                                              โทรศพัท์มือถือ                                                         1 
 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                                                  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)  
 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                                                                       หุ้น  
 
ข้าพเจ้าขอยืนยนัว่าจะเข้าร่วมประชมุและลงมติในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซึง่จะจดัขึน้ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
ในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. โดย  
 

 เข้าร่วมประชมุ E-AGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหสัผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้า
ร่วมประชมุ มาท่ี e-mail)                                                                                                                                                            1 

 
 มอบฉนัทะให้นาย/นาง/นางสาว                                                                                                                                                 1 

เข้าร่วมประชมุแทน และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหสัผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชมุมาให้
ผู้ รับมอบฉนัทะที่อีเมล (e-mail)                                                                                                                                                 1 

 
 

ลงชื่อ                                                                         ผู้ถือหุ้น  
       (                                                                        ) 

 
 

ลงชื่อ                                                                         ผู้รับมอบฉนัทะ  
       (                                                                        ) 

 
หมำยเหตุส ำคัญ : โปรดด าเนินการจดัส่งแบบฟอร์มลงทะเบยีนส าหรับการประชมุผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบบันี ้ที่กรอกเรียบร้อย พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน
ยืนยนัตวัตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าประชมุ E-AGM ให้แก่บริษัท ภายในวนัท่ี 26 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้ 

 ช่องทาง e-mail :  secretary2@wice.co.th  

 ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานกุารบริษัท บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)  

   เลขท่ี 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
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