
 

หนา้ท่ี 1 

 
 

หลกัเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า 
ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามญั ประจ าปี 2561  

(ระหว่างวนัที ่31 ตุลาคม 2560 ถงึวนัที ่31 ธันวาคม 2560  ) 
 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองสิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
ดงันั้น ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอวาระ
การประชุมในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ทุกปีตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด ดงัต่อไปน้ี 

 
1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีประสงคจ์ะเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุในวาระการประชุมตอ้งถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของ
จ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้
2. หลกัเกณฑ์ 

2.1 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะเร่ืองเสนอจากผูถื้อหุ้นท่ีระบุช่ือ-สกุล และจ านวนหุ้นท่ีถือตลอดจน
ขอ้มูลท่ีระบุในแบบฟอร์มครบถว้น ซ่ึงบริษทัฯสามารถตรวจสอบไดว้า่เป็นผูถื้อหุน้จริง ทั้งน้ี บริษทัฯจะท า
การตรวจสอบการถือหุน้ภายในเวลาไม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัปิดรับเร่ือง  

2.2  คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาการบรรจุเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เสนอเป็นวาระการประชุมของท่ีประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ 

2.3 คณะกรรมการบริษทัสงวนสิทธิท่ีจะไม่บรรจุเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เสนอเป็นวาระการประชุมของท่ีประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ หากเร่ืองดงักล่าวมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
2.3.1 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้กล่าวอา้งของผูถื้อหุน้ไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึง 

เหตุอนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 
 2.3.2 เป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการได ้

2.3.3 เป็นเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 (สิบสอง) เดือนท่ีผ่านมา 
และไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยเสียงท่ีนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 (สิบ) ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยมี
ขอ้เท็จจริงยงัไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

2.3.4 เป็นเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่า ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งบรรจุเป็นวาระ ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัตอ้งมีเหตุผลท่ีสมควรและสามารถอธิบายใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจได ้

3. วธีิการ  
ผูถ้ือหุ้นใช้แบบเสนอวาระการประชุม ซ่ึงแนบไวพ้ร้อมน้ี และส่งถึงบริษทั ตั้ งแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560  ถึง

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (หากส่งทางไปรษณียบ์ริษทัฯ จะยดึจากวนัประทบัรับ ณ ท่ีท าการไปรษณียป์ลายทางเป็นหลกั) ทั้งน้ี
ผูถื้อหุน้สามารถ ส่งค าเสนอแนะดว้ยวธีิการใดวธีิการหน่ึงดงัน้ี  

(1) ไปรษณียล์งทะเบียนไปยงั  
เลขานุการบริษัท 

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี 
เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120  

(2) ไปรษณียอี์เลก็ทรอนิกส์ของสายงานเลขานุการบริษทัฯ ท่ี E-mail  Address :  Secretary2@wice.co.th  
(3) โทรสารถึง เลขานุการบริษทั หมายเลข 02-295-2123 

mailto:Secretary2@wice.co.th
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แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จ ากดั (มหาชน) 

 
วนัท่ี ………………………………………... 

 
ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว …………………………………………………………………………………………………. 
เลขท่ีประจ าตวัประชาชน ………………………...………….......…………………………………………………………… 
ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้…………………………..………………………………………………………….……………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….………………… 
………………………………………………………………………………..………………………….………………….... 
โทรศพัท…์………………………………………โทรสาร…………………………………………………………...……… 
E-mail address …………………………………………………………………………………………………………....….. 
 
จ านวนหุน้ท่ีถือ……………………………………….หุน้  ณ  วนัท่ี …………………………………………….………...… 
(โปรดแสดงหลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ จดหมายยืนยนัจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานซ่ึงนายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด ออกให้)  
 
วาระท่ีขอเสนอ ………………………………………………………………………………………………..……………... 
…………………………………………………………………………………………………………….………..………… 
………………………………………………………………………………..………………………….………………...…. 
วตัถุประสงค ์/เหตุผล……………….………………………………………………………………………………….……... 
…………………………………………………………………………………………………………….…………..……… 
………………………………………………………………………………..………………………….………………...…. 
…………………………………………………………………………………………………………….……………..…… 
………………………………………………………………………………..………………………….………………. 
เอกสารประกอบการพิจารณา (ถา้มี)…………………….………………………………………………………………….… 
1. ………………………………………….…………….………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………..……………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………..…………………………………………………………… 
4 …………………………………………………………………………..……………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………………..……………………………………… 
 
 
 

ลงช่ือ  ………………………………………………………  (ผูถื้อหุน้) 
(                                                                                       ) 
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หลกัเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า 
ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามญั ประจ าปี 2561  

(ระหว่างวนัที ่31 ตุลาคม 2560  ถงึวนัที ่31 ธันวาคม 2560  ) 
 

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั(มหาชน) ไดค้  านึงถึงความส าคญัของผูถื้อหุน้และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีในเร่ืองสิทธิและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั ดงันั้น ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  บริษทัฯ จึงเปิด
โอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเป็นการล่วงหนา้ทุกปีตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯก าหนด ดงัต่อไปน้ี 

 
1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีประสงคจ์ะเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุในวาระการประชุมตอ้งถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของ
จ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้ 

 
2. หลกัเกณฑ์ 

2.1 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะเร่ืองเสนอจากผูถื้อหุน้ท่ีระบุช่ือ-สกุล และจ านวนหุน้ท่ีถือตลอดจนขอ้มูล
ท่ีระบุในแบบฟอร์มครบถว้น ซ่ึงบริษทัฯสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผูถื้อหุ้นจริง ทั้ งน้ี บริษทัฯจะท าการ
ตรวจสอบการถือหุน้ภายในเวลาไม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัปิดรับเร่ือง 

2.2 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาคดัสรรผูท่ี้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
พิจารณาคดัเลือก เป็นกรรมการบริษทั 

2.3 คณะกรรมการบริษทัสงวนสิทธิท่ีจะไม่น าช่ือบุคคลท่ีเสนอจากผูถื้อหุ้น เสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
พิจารณาเลือกเป็นกรรมการของบริษทั ถา้หากบุคคลท่ีผูถื้อหุน้เสนอช่ือมานั้นมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
2.3.1 ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มท่ีจะเป็นกรรมการของบริษทัจดทะเบียนตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย

วา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมายอ่ืนๆ 

2.3.2 ถา้ไดรั้บเลือกให้เป็นกรรมการบริษทั บุคคลนั้นอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ี
กรรมการ เช่น บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทัท่ีเป็นคู่แข่งทางธุรกิจ
ของบริษทัฯ หรือเป็นลูกคา้หรือคู่คา้ของบริษทัฯ เป็นตน้ 

2.3.3 เป็นผู ้ท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการ ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัตอ้งมีเหตุผลท่ีสมควร และสามารถอธิบายใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจได ้

 
3. วธีิการ  
 ผูถื้อหุน้ใชเ้อกสารตามแนบ อนัประกอบดว้ย (1) แบบการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
และ (2) ขอ้มูลบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยเจา้ของขอ้มูลลงนามยินยอมและ
รับรอง ส่งไปรษณียล์งทะเบียนถึงบริษทัฯ บริษทั ตั้ งแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 (หากส่งทาง
ไปรษณียบ์ริษทัฯ จะยึดจากวนัประทบัรับ ณ ท่ีท าการไปรษณียป์ลายทางเป็นหลกั) ทั้งน้ีผูถื้อหุน้สามารถ ส่งเอกสารมาดว้ย
วธีิการใดวธีิการหน่ึงดงัน้ี  
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(1) ไปรษณียล์งทะเบียนไปยงั  

เลขานุการบริษัท 
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 88/8 ถนนนนทรี 
แขวงช่องนนทรีเขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120  

(2) ไปรษณียอี์เลก็ทรอนิกส์ของสายงานเลขานุการบริษทัฯ ท่ี E-mail  Address :  Secretary2@wice.co.th  
(3) โทรสารถึง เลขานุการบริษทั หมายเลข 02-295-2123 
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แบบการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จ ากดั (มหาชน)  
 

วนัท่ี ………………………………………... 
 
ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว ………………………………………..……………………………………….……………..… 
เลขท่ีประจ าตวัประชาชน ………………………...………………….…………………………………………......………… 
ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้…………………………..……………………………………………………………….………….. 
………………………………………………………………………..……………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………...………..………………………….………………. 
โทรศพัท…์………………………………………โทรสาร………………..………………………………………….………  
E-mail address …………………………………………………………………………..………………………………..….. 
 
จ านวนหุน้ท่ีถือ………………………………………….หุน้  ณ  วนัท่ี ……………………………………………………… 
(โปรดแสดงหลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ จดหมายยืนยนัจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานซ่ึงนายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด ออกให้)  
 
บุคคลท่ีขอเสนอช่ือเขา้เป็นกรรมการ  
………………………………………………………………………………………………………………...……………… 
………………………………………………………………………………..…………………….…….……………..……. 
วตัถุประสงค ์/  เหตุผล……………….…………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………….………………..… 
………………………………………………………………………………..………………………….………………...…. 
…………………………………………………………………………………………………………….………………..… 
………………………………………………………………………………..………………………….………………….... 
เอกสารประกอบการพิจารณา (ถา้มี)…………………….……………………………………………………………….…… 
1. ………………………………………….……………………………………………………………..…………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………...…… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………...…… 
4 …………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………...…… 

 
 
 

ลงช่ือ  ………………………………………………………  (ผูถื้อหุน้) 
(                                                                                       ) 

 

เอกสารแนบ 1 
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ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

วนัท่ี ………………………………………... 
ส่วนที ่1 : ค ายนิยอม  
ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ………….......……………………………..…………… สญัชาติ……….…………...….………. 
เลขท่ีประจ าตวัประชาชน ……………..………………………......………………………………………………………..… 
ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้…………………..…………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………..……………………………………………………….… 
…………………………………………………………………..………………………………………...………………….. 
โทรศพัท…์…………………………………………………….โทรสาร ……………………….…………………………… 
E-mail address ……………………………………………………………...…………………………………………….….. 
 
ยนิยอมให ้นาย/นาง/นางสาว………………………………..…………………...เสนอช่ือขา้พเจา้เขา้รับการพิจารณา 
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดส่้งขอ้มูลพร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  
(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 1 ชุด  
(2) ส าเนาทะเบียนบา้น (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 1 ชุด  
(3) ส าเนาหลกัฐานการศึกษาสูงสุด (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 1 ชุด  
(4) ส าเนาหลกัฐานแสดงการช าระภาษีปีล่าสุด (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 1 ชุด  
(5) รูปถ่าย (1 หรือ 2 น้ิว) 1 รูป  
 
ส่วนที ่2 : รายละเอยีดข้อมูล  
 
1. ช่ือภาษาองักฤษ ……………………………..…………………..……..………………………………………….…… 

 
2. ช่ือ-ช่ือสกลุเดิม (กรณีเคยเปล่ียนช่ือ-ช่ือสกลุ)……………………………………………………………..………...….. 

 
3. วนั/เดือน/ปี เกิด …………………………………………………………………………………..………………...….. 

 
4. การถือหุน้สามญัของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)  จ านวน………………………….หุน้ 

 
5. สถานท่ีท างานปัจจุบนั  

 
ช่ือองคก์ร/หน่วยงาน…………………………………………………………………….……………………………... 
ท่ีอยู…่……………………………………………………………………………………….………...……………….. 
…………………………………………………………………………………….…………..………………………. 
โทรศพัท…์…………………………………………..โทรสาร….…...………….………………………………….. 
E-mail address ……………………………………………………….……………………………………….…….….. 

เอกสารแนบ 2 
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6. สถานภาพครอบครัว   [   ]  โสด       [   ]  สมรสแลว้     [   ]  หยา่     [   ]  อ่ืนๆ ….……..…………………….……… 
ช่ือคู่สมรส…………………………………………………ช่ือสกลุเดิม…...……………………………...……..…......

 ถือหุน้สามญั WICE  จ านวน  …..……………………..  หุน้   
อาชีพ………………..………………….. ช่ือสถานท่ีท างาน…………………………………………………………...  
จ านวนบุตร……………………….คน คือ  
(1) ช่ือ-นามสกลุ…………………………………………….…………….. เกิด พ.ศ ……………….….…………… 

ถือหุน้สามญั WICE  จ านวน  ………………………………  หุน้  
(2) ช่ือ-นามสกลุ…………………………………………….…………….. เกิด พ.ศ ………………………………..  

ถือหุน้สามญั WICE  จ านวน  ………………………………  หุน้  
(3) ช่ือ-นามสกลุ…………………………………………….…………….. เกิด พ.ศ ………………………………..  

ถือหุน้สามญั WICE  จ านวน  ………………………………  หุน้  

7. คุณวฒิุทางการศึกษาขั้นสูงสุด  
ช่ือสถาบนั        ช่ือคุณวฒิุและสาขาวชิาเอก           ปีท่ีส าเร็จ 

………………………………. ………………………………… …..………………………............. 
………………………………. ………………………………… …..………………………............. 

 
8. หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งกรรมการ  

ช่ือหลกัสูตร     ผูจ้ดัหลกัสูตร          ปีท่ีเขา้ร่วม  
………………………………. ………………………………… …..………………………............. 
………………………………. ………………………………… …..………………………............. 
………………………………. ………………………………… …..………………………............. 
………………………………. ………………………………… …..………………………............. 
………………………………. ………………………………… …..………………………............. 

 
9. ประสบการณ์การท างานจนถึงปัจจุบนั (ยอ้นหลงั 5 ปี)  

ช่ือสถานท่ีท างาน  ประเภทธุรกิจ  ต าแหน่ง   ตั้งแต่(เดือน/ปี) 
ถึง(เดือน/ปี) 

……………………… ……………………….. …………………….. ………………………... 
……………………… ……………………….. …………………….. ……………………...… 
……………………… ……………………….. …………………….. …………………….… 
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10. ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่าน   (การเป็นกรรมการหรือท่ีปรึกษาในบริษทัอ่ืน หรือการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน ไม่วา่จะเป็น

จ านวนเท่าใดก็ตาม)  
 

ช่ือธุรกิจ    จ านวนหุน้ท่ีถือ และ  ต าแหน่ง                  ตั้งแต่(เดือน/ปี) 
ร้อยละของหุน้ท่ีออกช าระ (ระบุอ  านาจตามหนงัสือรับรอง)         ถึง(เดือน/ปี)  
แลว้ทั้งหมด  

…………………...……..… …………………………. …………………....… ………………………... 
…………………...……..… …………………………. …………………....… ………………………... 
…………………...……..… …………………………. …………………....… ………………………... 
…………………...……..… …………………………. …………………....… ………………………... 
…………………...……..… …………………………. …………………....… ………………………... 

 
11. ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่สมรสท่าน (การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน หรือ การถือหุน้ในบริษทัอ่ืนเกินกวา่ร้อยละ 0.5   

ของหุน้ท่ีจ าหน่ายทั้งหมด)  
 

ช่ือธุรกิจ    จ านวนหุน้ท่ีถือ และ  ต าแหน่ง                  ตั้งแต่(เดือน/ปี) 
ร้อยละของหุน้ท่ีออกช าระ (ระบุอ  านาจตามหนงัสือรับรอง)         ถึง(เดือน/ปี)  
แลว้ทั้งหมด  

………………...……..… …………………………. …………………....… ………………………... 
………………...……..… …………………………. …………………....… ………………………... 
………………...……..… …………………………. …………………....… ………………………... 
………………...……..… …………………………. …………………....… ………………………... 
………………...……..… …………………………. …………………....… ………………………... 

 
12. ประวติัการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องด าเนินคดี (เวน้แตค่วามผิดลหุโทษ)  
 

ศาล สถานะโจทก/์ คดี (แพง่/อาญา/ ขอ้หาหรือฐาน ทุนทรัพย ์ ผลคดี 
จ าเลย/ผูร้้อง          ลม้ละลาย)               ความผิด 

…………………   ………………   …………………   …………………   …………………   …………………    
…………………   ………………   …………………   …………………   …………………   …………………    
…………………   ………………   …………………   …………………   …………………   …………………    
…………………   ………………   …………………   …………………   …………………   …………………    
…………………   ………………   …………………   …………………   …………………   …………………    
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13. การมีส่วนไดเ้สียในบริษทั บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ทั้งทางตรงและทางออ้ม  
(โปรดระบุลกัษณะของกิจกรรมดงักล่าวและผลตอบแทนเป็นจ านวนเงิน)  
……………………………………………………………………………………………………………………...…... 
……………………………………………………………………………………………………….………………..... 
…………………………………………………………………………………………………….…………..………... 
…………………………………………………………………………………………………………..…………….... 
…………………………………………………………………………………………………….………….……….... 

 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในรายละเอียดขา้งตน้ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นความจริงทุกประการ  
 

ลงช่ือ  …………………………………………………. 
                                                              (                                                                          )  
                                         ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 


