
  เอกสารแนบ 9 

หนา้ท่ี 1 ของจาํนวน 3 หนา้ 

ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์
 

สืบเน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริษัท เจดบัเบิล้ยูดี อินโฟ

โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) ("บริษัท") มีความห่วงใยในสถานการณด์งักลา่ว จึงขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวปฏิบตัิตนในการเขา้

รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ดงันี ้

 

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ

ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส ์

1.1  การยนืยนัตัวตนของผู้ถอืหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งส่งแบบลงทะเบียน (เอกสารแนบ) และแบบลงทะเบียนยืนยนัเขา้ร่วมการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์เอกสารแนบ 10 และเอกสารท่ีตอ้งยื่นประกอบเพ่ือแสดงตน 

ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 5 และสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ (ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มี

การมอบฉันทะ) เพ่ือยืนยันตัวตน มายังบริษัทตามท่ีอยู่ด้านล่างนี ้หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทท่ี Email: 

comsec@jwd-logistics.com ภายในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ทัง้นี ้บรษัิทไดแ้นบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทั่วไป), 

แบบ ข. และแบบ ค. (คสั โตเดียน) ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 11.1, 11.2 และ 11.3 ตามลาํดบั โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหนึง่

ตามท่ีระบไุวเ้ทา่นัน้  

 

 

 

 

 

1.2  การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ภายหลงัจากท่ีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะไดย้ืนยนัตวัตนตามขอ้ 1.1 และบริษัทไดต้รวจสอบความถกูตอ้งแลว้  

บรษัิท โอเจ อินเตอร ์เนชั่นแนล จาํกดั ซึง่เป็นผูจ้ดัการระบบประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) จะแจง้ 

Code รวมถึงคู่มือการเขา้ใชง้านในระบบ ไปยงัอีเมลท่ีท่านผูถื้อหุน้หรือท่านผูร้บัมอบฉันทะไดล้งทะเบียนไวก้ับบริษัท

ภายในวนัท่ี 29 กรกฏาคม 2563 หากพน้กาํหนดระยะเวลาดงักล่าว และผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะยงัไม่ไดร้บัข้อมูล

ดงักลา่ว กรุณาติดตอ่กลบัมาท่ีเลขานกุารบรษัิทผา่นช่องทางติดตอ่ในขอ้ 6 ไดโ้ดยตรง 

ทัง้นี ้การใชโ้ปรแกรมลงทะเบียนและนบัคะแนนของบริษัทสามารถใชไ้ดก้บัคอมพิวเตอร ์โนต้บุ๊ค แท็ปเล็ต หรือ 

โทรศพัทม์ือถือ ผ่าน Web Browser: Internet Explorer, Chrome อินเตอรเ์น็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน 

โดยระบบรองรบัการเขา้ร่วมประชุมทัง้แบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทัง้แบบมาดว้ยตนเอง และการมอบ

ฉนัทะ 

 

 

 

 

เลขานกุารบรษัิท 

บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

อาคาร JWD ชัน้ 9 เลขท่ี 36 ถนนกรุงเทพกรฑีา แขวง

หวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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2. กรณีผู้ถอืหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม และประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 

 ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท ไดแ้ก่ ดร. มงักร ธนสารศิลป์ หรือนายวิเชฐ ตนัติวานิช หรือ         

นายวิชญา จาติกวณิช เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยท่านสามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวพรอ้ม

เอกสารประกอบ ตามรายละเอียดในสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5 มาตามท่ีอยู่ ท่ีระบุในขอ้ 1.1 หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายงั

บรษัิทท่ี Email: comsec@jwd-logistics.com ภายในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 

3. การส่งคาํถามล่วงหน้า 

เพ่ือใหท้่านไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการประชุมและเป็นการรกัษาสิทธิประโยชนข์องท่านอย่างเต็มท่ี หากท่านมี

คาํถามท่ีประสงคจ์ะใหบ้ริษัทชีแ้จงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครัง้นี ้ท่านสามารถส่งคาํถามล่วงหนา้ถึง

เลขานุการบริษัทตามท่ีอยู่ ท่ี ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดย Email: comsec@jwd-logistics.com ภายในวัน ท่ี                                  

24 กรกฎาคม 2563  

4. การอาํนวยความสะดวกในช่องทางอื่น 

บริษัทจะมีการบนัทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมผูถื้อหุน้ โดยภายหลงัเสร็จสิน้การประชุม บริษัทจะนาํขึน้ 

เว็บไซตข์องบรษัิท (https://www.jwd-group.com/th) อยา่งไรก็ตาม หากผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมีเหตจุาํเป็นทาํใหไ้ม่

สามารถเขา้รว่มการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์แตป่ระสงคจ์ะเขา้รว่มการประชุม ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถ

เขา้รว่มการประชุม ณ สถานท่ีจดัการประชุม (อาคาร JWD Store it! Siam) โดยยงัคงนบัเป็นองคป์ระชุม และมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนตามกฎหมาย ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดความเสี่ยงต่อการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 

2019 (COVID-19) และเพ่ือสขุอนามยัของผูถื้อหุน้ บริษัทขอความร่วมมือผูถื้อหุน้ไดโ้ปรดพิจารณาหลีกเลี่ยงการเขา้ท่ี

ประชมุ ณ สถานท่ีประชมุ และมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทเป็นลาํดบัแรก 

5. แนวทางและมาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID19) ณ สถานที่จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

5.1 ผูเ้ขา้รว่มประชุมตอ้งตรวจวดัอณุหภมูิผ่านเครื่องตรวจวดัอณุหภมูิ โดยบริษัทจะกาํหนดจุดคดักรองท่ีดา้นหนา้ 

ทางเขา้ของอาคาร และทางเขา้หนา้หอ้งประชมุ หากท่านใดมีอณุหภมูิรา่งกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป บริษัทจะ

ไม่อนุญาตใหเ้ขา้ร่วมประชุม ในการนี ้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านจะถูกจัดใหเ้วน้ระยะห่างทางสงัคมระหว่างกันอย่าง

เหมาะสมในการตอ่แถว ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร และจดุลงทะเบียน โดยผูท่ี้ผา่นการคดักรองจะไดร้บัสติก้เกอรต์ิด

เป็นสญัลกัษณแ์สดงการคดักรองผา่น 

5.2 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งลงทะเบียนก่อนเขา้ร่วมการประชุมและภายหลงัเสร็จสิน้การประชุมตามมาตรการ          

การบนัทกึขอ้มลู และรายงานอ่ืนท่ีบรษัิทกาํหนด เช่น Application "ไทยชนะ" 

5.3 หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมรวมทัง้บุคคลใกลชิ้ดมีประวัติการเดินทางมาไปหรือกลบัมาจากประเทศท่ีเป็นเขตติด

โรคติดตอ่อนัตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่งทอ้งท่ีนอกราชอาณาจกัรท่ีเป็นเขตติดโรคติดตอ่อนัตรายฯ หรือ

พืน้ท่ีเสี่ยงตามประกาศของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนอ้ยกวา่ 14 วนั หรือเป็นผูม้ีไขห้รือมีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ เช่น 

ไอ เจ็บคอ จาม มีนํา้มกู หายใจเหน่ือยหอบ บรษัิทจะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้รว่มการประชมุทกุกรณี  

mailto:comsec@jwd-logistics.com
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5.4 ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะถกูเชิญใหน้ั่งตามท่ีจดัใหม้ีระยะหา่งทางสงัคมท่ีเหมาะสม โดยบรษัิทจะจดัท่ีนั่งในหอ้งประชมุ 

ใหม้ีระยะหา่งระหวา่งเกา้อีอ้ยา่งเหมาะสม และเมื่อท่ีนั่งท่ีจดัใหเ้ต็มแลว้ จะไมส่ามารถเขา้พืน้ท่ีการประชมุเพ่ิมเติมได ้

5.5 ผูเ้ขา้รว่มประชุมตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาการประชมุ และทาํความสะอาดมือดว้ยเจลแอลกอฮอลท่ี์

บรษัิทจะจดัเตรยีมไวเ้พ่ือบรกิารตามจดุตา่ง ๆ และขอแนะนาํใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุการลา้งมือดว้ยนํา้สบูห่รอืเจลแอลกอฮอล์

ก่อนและหลงัจากเสรจ็สิน้การประชมุ 

6. ช่องทางการติดต่อ 

สาํนกัเลขานกุารบรษัิท เบอรโ์ทร 02-710-4000 ตอ่ 2006  

Email: comsec@jwd-logistics.com  

ท่ีอยูต่ามท่ีระบใุน ขอ้ 1.1 

mailto:comsec@jwd-logistics.com


ผูถือหุน/ผูรับมอบฉันทะเขาสูระบบ

โดยใส Code

คอมพิวเตอร โนตบุค แท็ปเล็ต โทรศัพทมือถือ

ผาน Web Browser: Internet Explorer/Chrome 

อินเตอรเน็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอรเน็ตบาน

สะดวกเขา

ประชุม E-AGM

ไมสะดวกเขา

ประชุม E-AGM

มอบฉันทะให

กรรมการอิสระ

สงเอกสารมายังบริษัท

(ภายในวันท่ี 24 ก.ค. 63 )

สแกนหรือถายรูปสงมาที่

อีเมล: comsec@jwd-logistics.com
ไปรษณีย: เลขานุการบริษัท

บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส อาคาร JWD ชั้น 9 เลขที่ 36 

ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 

10240

รับชมเทปบันทึกภาพการประชุม

บนเว็บไซตบริษัทหลังการประชุม

เสร็จสิ้น (ภายใน 7 วันทําการ)

วันประชุม 3 ส.ค. 63

เปดลงทะเบียน 13.00 น.

ผูถือหุน/ผูรับมอบฉันทะศึกษาขอมูลจาก

คูมือ และติดตั้งระบบของ บจก. โอเจ 

อินเตอรเนชั่นแนล เพ่ือเตรียมพรอม

สําหรับ E-AGM

บริษัทสง Code และคูมือการใชงานไปยัง

อีเมลผูถือหุน/ผูรับมอบฉันทะท่ีไดแจงไว

(ภายในวันท่ี 29 ก.ค. 63)

ดวยตัวเอง

มอบฉันทะใหผูอ่ืน

ผูถือหุนเตรียมเอกสาร

ตอบกลับ

1. แบบฟอรมเขารวม E-AGM

2. แบบมอบฉันทะ ก./ข./ค.

3. สําเนาบัตร ปชช. ผูถือหุน

4. สําเนาบัตร ปชช. 

ผูรับมอบฉันทะ

สงเอกสารตอบกลับบริษัท

(ภายในวันท่ี 24 ก.ค. 63)

ไปรษณีย: 

เลขานุการบริษัท

บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟ โลจิสติกส อาคาร 

JWD ชั้น 9 เลขที่ 36 ถนนกรุงเทพกรีฑา 

แขวงหัวหมาก เขตบางกะป 

กรุงเทพมหานคร 10240

บริษัทตรวจสอบขอมูล

เพ่ือยืนยันตัวตน

1. แบบฟอรมเขารวม E-AGM

2. สําเนาบัตร ปชช. ผูถือหุน
สแกนหรือถายรูปสงมาที่

อีเมล: comsec@jwd-logistics.com

ผูถือหุน

เริ่มประชุม 14.30 น.

ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ในรูปแบบผานสื่ออิเล็กทรอนกิส (E-AGM)
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