สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
ข้ อปฏิบัติสำหรับกำรเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และกำรมอบฉันทะ
1. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมีควำมประสงค์ จะเข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ (ที่ไม่ ใช่ กรรมกำรอิสระ) ผ่ ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.1 กำรยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้ องส่งแบบฟอร์ มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 โดยขอให้ ท่ำน
ระบุอีเมล (e-mail) และหมำยเลขโทรศัพท์ มือถือของท่ ำนให้ ชัดเจนสำหรั บใช้ ในกำรลงทะเบียนเข้ ำร่ วมประชุม และแนบเอกสารที่ต้องยื่นประกอบ
เพื่อแสดงตัวตน อาทิ สาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น ฯลฯ หรือหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้น
มีการมอบฉันทะ) เพื่อยืนยันตัวตน มายังบริษัทภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี ้
ช่องทาง e-mail :
secretary2@wice.co.th
ช่องทางไปรษณีย์ : กรุณาส่งเอกสารต้ นฉบับมายัง เลขานุการบริษัท บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
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1.2 กำรเข้ ำร่ วมประชุมผ่ ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เมื่อบริ ษัทได้ รับ เอกสารจากท่ า นแล้ ว บริ ษัท จะด าเนิ น การตรวจสอบเอกสารเพื่ อ ยืน ยัน สิท ธิ เข้ า ร่ ว มประชุมและบริ ษัท จะจัด ส่ ง ชื่อผู้ใ ช้ ง าน
(Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้ อมคู่มือการเข้ าใช้ งานระบบการประชุม E-AGM ไปยัง E-mail ที่ท่านผู้ถือหุ้นให้ ไว้ กับบริ ษัท ทัง้ นีข้ อความกรุณาให้
ท่านผู้ถือหุ้นงดให้ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่ผ้ อู ื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือ
ยังไม่ได้ รับภายในวันที่ 28 เมษายน 2564 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที
บริษัทจะจัดส่งรายละเอียดได้ แก่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปให้ กบั ท่านพร้ อมจัดส่งไฟล์ค่มู ือวิธีการใช้ งานระบบการประชุม EAGM ไปพร้ อมกัน ขอให้ ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้ งานโดยละเอียดจากอีเมล (e-mail) ที่บริ ษัทได้ ส่งให้ ท่าน ทัง้ นีร้ ะบบจะเปิ ดให้ ท่านลงทะเบียนเข้ าร่วม
ประชุมล่วงหน้ า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม หรือตังแต่
้ เวลา 9:00 น. อย่างไรก็ตาม กำรถ่ ำยทอดสดจะเริ่มในเวลำ 10:00 น.
ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้ านเทคนิคในการใช้ ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรื อระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริ ษัท ควิดแลบ จากัด
ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท โดยบริษัท จะระบุช่องทางการติดต่อบริษัท ควิดแลบ จากัด ไว้ ในอีเมล์ที่ได้ ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผู้ใช้ (Password) ให้ แก่ท่าน
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นไม่ สะดวกเข้ ำร่ วมประชุม และประสงค์ จะมอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระ
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัท ได้ แก่
• ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 54 ปี หรือ
• นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 71 ปี หรือ
• นายกมล รุ่งเรืองยศ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 59 ปี
เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้ อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังบริ ษัทภายใน
วันที่ 26 เมษายน 2564 ผ่านชื่อทางดังนี ้
ช่องทาง E-mail :
ช่องทางไปรษณีย์ :

secretary2@wice.co.th
กรุณาส่งเอกสารต้ นฉบับมายัง เลขานุการบริษัท บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
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3. เอกสำรหรือหลักฐำนที่ผ้ ถู ือหุ้หรือผู้รับมอบฉันทะต้ องยื่นประกอบเพื่อแสดงตัวตน
3.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดำ
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
กรณีที่มีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ด
อากรณ์แสตมป์ 20 บาท
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้ อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
3.2 ผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบุคคล
กรณีผ้ มู ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลมาร่วมประชุมด้ วยตนเอง
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสาเนาถูกต้ อง
- สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 60 วัน และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้ อม
ประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
กรณีที่มีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ด
อากรแสตมป์ 20 บาท
- สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 60 วัน หรื อสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติ
บุคคลนันตั
้ งอยู
้ ่ รับรองสาเนาถูกต้ อง โดยผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล พร้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการหรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และ
ผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
3.3 กรณีท่ีผ้ ูถือหุ้นปรำกฎชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่ ำงประเทศ และแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็ นผู้รับ ฝำกและ
ดูแลหุ้น
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะพร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยผู้มี อานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
ของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอานาจพร้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
- หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รัยอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
ทังนี
้ ้ สาหรับเอกสารใดที่มดได้ จัดให้ เป็ นภาษาไทย หรื อภาษาอังกฤษ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแบบอีกหนึ่งชุเละให้ ผ้ แู ทนนิติ
บุคคลรับรองความถูกต้ องของคาแปลด้ วย
สาหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน “เห็นด้ วย” หรือ “ไม่เห็นด้ วย” หรือ “งดออก
เสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสาหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็ น “เห็นด้ วย” โดยอัตโนมัติ

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2

แบบฟอร์ มลงทะเบียนสำหรับกำรประชุมผ่ ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เขียนที่
วันที่ เดือน
ข้ าพเจ้ า

สัญชาติ

ถนน

ตาบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

พ.ศ.

อยู่บ้านเลขที่

5
4
1

อาเภอ/เขต

1

โทรศัพท์มือถือ

1

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม

หุ้น

ข้ าพเจ้ าขอยืนยันว่าจะเข้ าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ซึง่ จะจัดขึ ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. โดย
 เข้ าร่วมประชุม E-AGM ด้ วยตนเอง และขอให้ บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้ อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้ า
ร่วมประชุม มาที่ e-mail)
1
 มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว
1
เข้ าร่วมประชุมแทน และขอให้ บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้ อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้ าร่วมประชุมมาให้
ผู้รับมอบฉันทะที่อีเมล (e-mail)
1
ลงชื่อ
(

ผู้ถือหุ้น
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

หมำยเหตุสำคัญ : โปรดดาเนินการจัดส่งแบบฟอร์ มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี ้ ที่กรอกเรี ยบร้ อย พร้ อมแนบเอกสารหลักฐาน
ยืนยันตัวตน เพื่อใช้ ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้ าประชุม E-AGM ให้ แก่บริษัท ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้
ช่องทาง e-mail :

secretary2@wice.co.th

ช่องทางไปรษณีย์ :

เลขานุการบริษัท บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
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