
 



 



 
 

 

WICE 031/2561 
 
         วนัท่ี 26 มีนาคม 2561 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้  บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560   
 2. รายงานประจ าปี 2560 ในรูป CD-ROM 
 3. นิยาม “กรรมการอิสระ” 
 4. ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ท่ีบริษทัฯ เสนอช่ือให้เป็นผูม้อบฉันทะจากผู ้

ถือหุน้ 
 5. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
 6. ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษทั   
 7. การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจ าปี 2561 
 8. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
 9. เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุมและระเบียบปฏิบติัในการประชุม 
 10. ขั้นตอนการเขา้ร่วมการประชุม 
 11. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
 
 ด้วยคณะกรรมการของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“WICE”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2561  ในวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้อง Sathorn 1 ช้ัน M โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร 
(Anantara Sathorn Bangkok Hotel) เลขท่ี 36 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 8/1 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาร เขตะการประชุม และ/หรือ เสนอ
ช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 – วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ปรากฏวา่ ไม่มีผู ้
ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลใด เขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี  
 
ระเบียบวาระที ่1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เม่ือวนัที ่20 เมษายน 2560 
 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 

และไดจ้ดัท ารายงานการประชุมดงักล่าวภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยรายละเอียดปรากฏ
ตามส าเนาท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี ตามส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบั 1  

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
จึงเห็นควรเสนอให ้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที ่2. รับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 
 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษทัและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 โดย

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ในรูป CD-ROM ท่ีไดส่้งมาพร้อมกบัหนังสือ
เชิญฯ แลว้นั้นไดจ้ดัท าข้ึนตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบั 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ 
การลงมติ : วาระน้ีไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที ่3. พจิารณาอนุมตังิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว ได้จัดท าข้ึนโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ท่ีผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั โดยสรุปสาระส าคญั
ดงัน้ี  

 
                   (หน่วย : บาท) 

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

สินทรัพย ์ 1,103,822,168 849,731,218 
หน้ีสินรวม 204,055,153 72,138,508 
*ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  814,691,546 777,592,710 
รายไดร้วม 1,402,330,347 733,315,253 
*ก าไรสิทธิส่วนท่ีเป็นของผู ้ถือหุ้นของ
บริษทัฯ 

89,700,438 102,182,602 

ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้)  0.14 0.16 
  * ไม่รวมส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 
    

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2560 ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย
ล าดบั 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที ่4. พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560 
 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่นอ้ยว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ

หักภาษีเงินได้นิติบุคคล และส ารองตามกฎหมายส าหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
อยา่งไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดยจะข้ึนอยู่กบัแผนการ
ลงทุน สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทัฯ และ/หรือผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เห็นสมควร จึงเห็นควรเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จ านวน 78,227,940 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยจ านวนหุ้นทั้ งหมด 
651 ,899 ,500  หุ้น  เฉ ล่ียจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.12 บาท (ประจ าปี  2560 มีก าไรสุทธิ 
102,182,602 บาท ตั้งเงินส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ 5% เป็นเงินจ านวน 5,112,968 บาท 
คงเหลือก าไรสุทธิท่ีสามารถจ่ายเงินปันผลได ้97,069,634 บาท ) 

    
 
    
 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560

ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยการจ่ายเงิน
ปันผลจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ซ่ึงก าหนดรายช่ือผู ้
ถือหุ้น (Record Date ) วนัท่ี 7 มีนาคม 2561 เพ่ือสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2561 และเพ่ือสิทธิรับเงินปันผล และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561 ทั้งน้ี 
อตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั โดยใหน้ าเสนอต่อท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระที ่5. พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : ตามขอ้บังคบัของบริษทัฯ ขอ้ 22  “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้ง

ออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพ
บริษทัเป็นบริษทัมหาชน การออกจากต าแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใชว้ิธีการจบั
สลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในต าแหน่งนานเท่าๆ กนั เป็นจ านวน
มากกวา่จ านวนท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งในคราวนั้น ใหก้รรมการดงักล่าวพน้จากต าแหน่งโดย
วิธีจบัสลาก ทั้งน้ี กรรมการผูอ้อกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกให้เขา้มารับต าแหน่งใหม่อีกก็
ได ้” 

 

เปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล  
ปี 2560 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2559 ปี 2558 

0.12 บาทต่อหุน้ 0.08 บาทต่อหุน้ 0.07 บาทต่อหุน้ 

3 



 
 

 

   ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี มีกรรมการบริษทั ท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน  
   (1) รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์   ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ    

   กรรมการอิสระ 
   (2) นางอารยา คงสุนทร  ต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร    
        กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
   (3) นางสาวฐิตมิา ตนัตกิลุสุนทร ต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายปฏิบติัการและ 
        สนบัสนุน /ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
        องคก์ร 
 

 บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
แลว้ เห็นวา่กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษทัได ้จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ ง 3 ท่าน 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2561 (21 กุมภาพันธ์ 2561) ได้พิจารณา
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมคร้ัง
ท่ี 1/2561 (วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561) ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือครบก าหนด
ออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ดงัน้ี  

   กรรมการท่ีออกตามวาระในสัดส่วนหน่ึงในสาม โดยท่ีประชุมได้ใช้วิธีการจับสลาก
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพ
บริษทัเป็นบริษทัมหาชน และในคร้ังน้ี กรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน จากกรรมการ
ทั้งหมด โดยท่ีประชุมเห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 แต่งตั้ ง
กรรมการท่ีครบวาระทั้ ง 3 คนกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 
ทั้งน้ีไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
บริษทัไดพ้ิจารณาแลว้วา่บุคคลท่ีเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้
อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  และคณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นวา่
กรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งนั้น เป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม 
สามารถก ากบัดูแลกิจการใหบ้รรลุเป้าหมาย ตลอดจนไดใ้หข้อ้แนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงาน ทั้งน้ี รายช่ือและประวติักรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือแต่งตั้ง ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย
ล าดบั 6 

การลงมติ : โดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปนน้ี  
1. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 
2. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีตนมีอยูท่ั้งหมดตามขอ้ (1) เพ่ือเลือกตั้งบุคคลเดียว

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหก้รรมการคนใดมากหรือนอ้ย
กวา่กรรมการคนอ่ืนๆ ไม่ได ้

3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับจะได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการ
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เลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ัง
นั้นใหป้ระธานเป็นผูอ้อกเสียงข้ีขาด  

   ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการปฏิบติัตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในการเลือกตั้งกรรมการในคร้ังน้ี บริษทั
จะเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

 
ระเบียบวาระที ่6. พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561  
 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 32 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 ก าหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึง
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุม  

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรน าเสนอยงัท่ีประชุมผูถื้อพิจารณาและอนุมติัอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2561 โดยก าหนดวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท    
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

    

องค์ประกอบค่าตอบแทน 
ค่าเบีย้ประชุม (บาท/คร้ัง) 

ปี 2560 ปี 2561 (ปีทีเ่สนอ) 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
1. ค่าเบ้ียประชุม 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
 
40,000 บาท /คร้ัง 
20,000 บาท / คน / คร้ัง 

คงเดมิ 
 
40,000 บาท /คร้ัง 
20,000 บาท / คน / คร้ัง 

2. โบนสัพิเศษ 
(จากผลการด าเนินงานในปี 2561)  

1 % ของก าไรสุทธิ จ่ายใหก้บั
คณะกรรมการบริษทัฯ โดย
พิจารณาจากความส าเร็จของ
ผลการด าเนินงานท่ีเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้

1 % ของก าไรสุทธิ          
จ่ายใหก้บัคณะกรรมการ
บริษทัฯ โดยพจิารณาจาก
ผลการด าเนินงาน 

3. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ  ไม่มี ไม่มี 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย  
1. ค่าเบ้ียประชุม 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
 
- 25,000 บาท /คร้ัง 
- 20,000 บาท / คน / คร้ัง 
- จ่ายเฉพาะกรรมการท่ี เข้า
ประชุม 
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืน  

คงเดมิ 
 
- 25,000 บาท /คร้ัง 
- 20,000 บาท / คน / คร้ัง 
- จ่ายเฉพาะกรรมการท่ี
เขา้ประชุม 
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืน 

 
    ทั้ งน้ี กรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของ

บริษทัฯ เท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ตามส่ิงที่ส่งมา
ด้วยล าดบั 3  

5 



 
 

 

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 
ระเบียบวาระที ่7. พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 
 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 67 “ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปีของ

บริษัท และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั ผูส้อบบัญชีผูซ่ึ้งออกไปนั้ นจะเลือกกลบัเข้า
ต าแหน่งอีกก็ได”้ และขอ้ 68 “ผูส้อบบัญชีอาจเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัก็ได้ แต่ตอ้งไม่เป็น
กรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั”  

    โดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปี 2560 คือ นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 4521 แห่งบริษทั ส านกังาน อี วาย จ ากดั 

    คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี  
   ประจ าปี 2561 ดงัน้ี  
 
    1. นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3182 และ/หรือ 
     (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือในงบการเงินบริษทั)  
    2. นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 และ/หรือ 
     (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือในงบการเงินบริษทั) 
    3.. นางสาวรสพร  เดชอาคม   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5659 และ/หรือ 
     (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือในงบการเงินบริษทั) 
    4. นางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5872 และ/หรือ 
     (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือในงบการเงินบริษทั) 
    5. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4807 
     (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือในงบการเงินบริษทั) 

    แห่งบริษทั ส านกังาน อี วาย จ ากดั 
    และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี ดงัน้ี  

 
รายละเอยีด ปี 2560 ปี 2561 (ปีทีเ่สนอ) 

ค่าสอบบญัชีประจ าปี  1,050,000 1,190,000 
ค่าสอบทานรายไตรมาส (ไตรมาส 1,2,3 รวม)  660,000 750,000 
รวมทั้งส้ิน  1,710,000 1,940,000 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกและเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาคดัเลือกและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เสนอแต่งตั้งนาย
โสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3182 หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
5659 หรือนางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5872 หรือนางสาว
อรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4807  เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 
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ของบริษทัฯ โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี ตามรายละเอียดขา้งตน้ เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 
1,940,000 บาท ซ่ึงได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ความเป็นอิสระ มาตรฐานการท างาน 
ผลการปฏิบัติงาน และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่าสอบบัญชีของ
บริษทัจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนัแลว้มีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม 
 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้น ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ 
/ บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว แต่อยา่งใด และ
บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย จ านวน 1 บริษทั คือ บริษทั ซนัเอ็กซ์เพรส จ ากดั (“SUN”) ซ่ึงมีผูส้อบ
บญัชีสงักดับริษทัสอบบญัชีเดียวกนักบับริษทัฯ  

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระที ่8. พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี  
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 บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตาม วนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยท่านผูถื้อหุน้สามารถ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ณ สถานท่ีประชุม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นตน้ไป ทั้งน้ี เพ่ือให้ท่านไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการ
ประชุม รวมทั้งเป็นการเก็บรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอยา่งเต็มท่ี หากท่านมีค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นในวาระใดสามารถส่งค าถามไดท่ี้  E-mail : secretary2@wice.co.th หรือทางไปรษณีย ์ส่งไปยงันางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข 
(เลขานุการบริษทั) บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 
10120  หรือทางโทรสาร  หมายเลข 02-681-6123 ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นดงักล่าว โดยระบุช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถ
ติดต่อกลบัได ้
 
 เพ่ือความสะดวกหากท่านผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอ่ืนเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมา
พร้อมน้ี และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ท่ีบริษทัเสนอช่ือให้เป็นผูรั้บมอบ
ฉนัทะจากผูถื้อหุน้ สามารถดูขอ้มูลได ้ตามส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบั 4 
 
 บริษทัฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะไปยงับริษทัฯ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1  วนัท าการ ก่อนวนัประชุม
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลกัฐานเป็นการล่วงหนา้ และบริษทัฯ จะด าเนินการลงทะเบียนดว้ยระบบ Barcode 
ดงันั้น เพ่ือความสะดวกในการลงคะแนน   
 
 อน่ึง บริษทัฯ ขอ “งดแจกของที่ระลึกงานประชุมผู้ถือหุ้น” และน างบประมาณในส่วนน้ีไปเพ่ิมเป็นส่วนหน่ึงของ
ค่าใชจ่้ายในกิจกรรมเพ่ือสงัคม แต่มีการจดัเตรียมอาหารวา่งไวรั้บรองผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาร่วมประชุม  
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
                      โดยมติคณะกรรมการบริษทั 
 
 
 
                   นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข  
             เลขานุการบริษทั  
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 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

 

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 
บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) 
วนัพฤหัสบด ีที ่20 เมษำยน พ.ศ. 2560  

   ณ  ห้องแกรนด์ บอลรูม ช้ัน 6  โรงแรมแกรนด์ ฮำวเวร์ิด กรุงเทพฯ  
 

 
เร่ิมประชุม 9.30 น. 
 
 นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการบริษทั ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุมกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นและผูมี้เกียรติในท่ีประชุม 
จากนั้นแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ผูส้อบบญัชี ซ่ึงมาเขา้ประชุม โดยมีรายนามดงัต่อไปน้ี  
 

1. นายเอกพล  พงศส์ถาพร ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการอิสระ 
2. รศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นายวชิยั  แซ่เซียว  กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา 

     ค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ 
4. นายเจริญเกียรติ หุตะนานนัทะ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

     ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร  
     กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

5. นางอารยา  คงสุนทร  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทนและกรรมการบริหาร 

6. นายชูเดช  คงสุนทร  กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจและกรรมการบริหาร 
7. นางสาวฐิติมา  ตนัติกลุสุนทร กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายปฏิบติัการและสนบัสนุนและ 

     กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร กรรมการบริหาร 
8. นางสาวพรไพเราะ ตนัติกลุสุนทร กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร กรรมการ 
9. นางสาวสมใจ  ปุราชะโก ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายขายและการตลาด 
10. นายราม ตนัติกลุสุนทร ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายพฒันาธุรกิจใน Eastern 

    Seaboard 
11 นายโชคชยั พฤฒิสาร  ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายคลงัสินคา้ 
12 นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
13 นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังานอี วาย จ ากดั 
14 นางสาวณรยา ศรีสุข  ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังานอี วาย จ ากดั 
15 นางสาวปิญชา ชยัสาม  ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังานอี วาย จ ากดั 
16 นางสาวปรมาภรณ์  จ านงสุข  เลขานุการบริษทั  

 
 ประธานฯ แจง้ต่อผูถื้อหุน้วา่ หากในระหวา่งการประชุมผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม ขอให้ผูถื้อหุ้นรอให้ประธานฯ หรือผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายจากประธานฯ ช้ีแจงรายละเอียดใหค้รบก่อน แลว้จึงยกมือข้ึนเพ่ือสอบถาม โดยขอให้มายงัไมโครโฟนท่ีจดัเตรียมไวใ้ห ้และ
หรือยกมือเพ่ือให้เจา้หนา้ท่ี น าไมโครโฟนไปให้ ทั้งน้ีก่อนสอบถามให้ผูถื้อหุ้นแจง้ช่ือ-นามสกุล หากค าถามท่ีสอบถามไม่เก่ียวขอ้งกบั
วาระท่ีก าลงัพิจารณา โปรดสอบถามเพ่ิมเติมไดใ้นวาระท่ี 7 วาระพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ก่อนเขา้สู่การประชุม เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดเ้ขา้ใจใน
ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ประธานฯ มอบหมายให ้            

ส่ิงทีส่่งมำด้วย 1 
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นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข เลขานุการบริษทั ท าหนา้ท่ีเลขาท่ีประชุม เป็นผูช้ี้แจงหลกัเกณฑ ์ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกา
การนบัคะแนนเสียงตอ่ท่ีประชุม ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียง หน่ึงเสียง ต่อหน่ึงหุน้ และผูถื้อหุน้หน่ึงรายมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระวา่ “เห็นดว้ย” 
“ไม่เห็นดว้ย” หรือ”งดออกเสียง” จะแบ่งแยกจ านวนหุน้เพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได ้ 

2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถา้ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือวา่เห็นชอบตามมติท่ี
เสนอ แต่ถา้หากผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” ให้ท าเคร่ืองหมายลงในบตัร
ลงคะแนนแลว้ยกมือ  เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ไปเก็บบตัรลงแนนเสียงของผูถื้อหุน้  

3. จ านวนหุ้นรวมท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากมีผูถื้อหุ้นบางท่านท่ีเขา้มาร่วม
ประชุมเพ่ิมข้ึนหลงัจากเปิดประชุมแลว้ ซ่ึงการแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และ
งดออกเสียง  ในแต่ละวาระโดยใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมล่าสุด 
 

 ทั้งน้ี ขอช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ คะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมคร้ังน้ี จะใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส าหรับวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ  บริษทัฯ ไดจ้ดัให้ผูถื้อหุ้น
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษทัฯ ขอเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นทุกรายท่ีเขา้ประชุม/ และผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนได้
เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ และวาระพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนนั้นจะใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งน้ี เม่ือการประชุมเสร็จส้ิน เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะเดินเก็บบตัรลงคะแนน
เสียงของท่าน ณ ท่ีนัง่ของท่านค่ะ เพ่ือใหห้ลกัฐานการลงคะแนนสมบรูณ์  
 
 ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือ เสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุ้น
เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และหรือเสนอบุคคลใด เขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั พร้อมทั้งไดเ้ปิดโอกาส
ให้ผูถื้อหุ้นสามารถส่งค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัคร้ังน้ีไดล่้วงหนา้ก่อนวนัประชุม ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ส่งค าถามมา และ
ขอแนะน า คุณนริศรา ไสวแสนยากร คุณสุวิศิษฎ์ ข่อยพานิชย ์และคุณศิตายุ ตญัตระกูล จากบริษทั ส านักงานกฎหมายสากลธีรคุปต ์
จ ากดั ซ่ึงรับหนา้ท่ีเป็นพยานในการลงคะแนนเสียงและตรวจนบัคะแนนเสียงในการประชุม และบริษทั ควดิแลบ จ ากดั ซ่ึงรับหนา้ท่ีเป็น
ผูน้บัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 104 
ก าหนดวา่ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงนายเอกพล พงศส์ถาพร เป็นประธานกรรมการ จึงเป็นผูท้  าหนา้หนา้ท่ี
ประธานในวนัน้ี 
 
 ประธานฯ แจง้สรุปจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยผูรั้บมอบฉันทะ รวม 65 ราย นับ
จ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 406,135,660 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.3003 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ทั้งหมด โดยหุ้นท่ีช าระแลว้ทั้งส้ินของบริษทั 
จ านวน 325,949,750 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 651,899,500 หุน้ ทั้งน้ีครบเป็นองคป์ระชุมตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 38 จึงขอเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560  
 
วำระที ่1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2559 เม่ือวนัที ่28 กรกฎำคม 2559 
 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
28 กรกฎาคม 2559 โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งส าเนารายงานดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายเป็นการล่วงหนา้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ จึง
ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา และหากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดขอแกไ้ขรายงานจะขอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
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 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดทกัทว้งหรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมเป็นอยา่งอ่ืน ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 โดยวาระน้ีใชม้ติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

 ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 406,205,660 100 
(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ ำนวนเสียง 406,205,660 100.00 

 หมำยเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้น เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขั้นจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุม จ านวน 70,000 หุ้น 
 

มต ิ– ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 
 
วำระที ่2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2559 

 ประธานฯ มอบหมายให้นางอารยา คงสุนทร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ซ่ึงไดมี้
มติรับทราบโดยคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560 เป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้ ให้แก่ผูถื้อหุน้ทราบ ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี 2559 ตามท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ัง
น้ีแลว้ 
 
 นางอารยา คงสุนทร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี รายไดร้วมในปี 2559 
อยู่ท่ี 1,036 ลา้นบาท และปี 2557 อยู่ท่ี 689.48 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 346.16 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 50.21  อันเน่ืองมาจากการ
ด าเนินงานตามแผนงานท่ีก าหนด ประกอบกบัการรับรู้รายไดจ้ากการเขา้ซ้ือกิจการของ SEL นับตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2559 เป็นตน้มา 
สดัส่วนรายไดข้องบริษทัฯ ส าหรับปี 2559   
 1) การใหบ้ริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเล (Sea Freight) คิดเป็นร้อยละ 49  
 2) การใหบ้ริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางอากาศ (Air Freight) คิดเป็นร้อยละ 28 และ  
 3) การใหบ้ริการโลจิสติกส์ ประกอบไปดว้ยงานพิธีการศุลกากร การขนส่งภายในประเทศ และการใหบ้ริการ      
คลงัสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 22 
 4) อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1 
 
 ก าไรสุทธิส าหรับปี 2559 จ านวน 77.18 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 27.38 อตัราก าไรสุทธิลดลง และสรุปสินทรัพยร์วม
ส าหรับปี 2559 จ านวน 1,067.16 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 371.56 ลา้นบาท หน้ีสินส าหรับปี 2559 จ านวน 204.88 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนคิด
เป็นร้อยละ 116.07 และส่วนของผูถื้อหุ้นในปี 2559 จ านวน 862.28 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 43.53 โดยหลกัๆ ท่ีรายไดเ้พ่ิมข้ึนมา
จากการเขา้ซ้ือหุ้นกิจการของ SEL  โดยรายละเอียดไดป้รากฎตามรายงานประจ าปี 2559 ท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นในรูปแบบ CD-ROM 
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  
 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
  
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระ 
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 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

 

 
 มต ิ– ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2559 
 
วำระที ่3 พจิำรณำอนุมตังิบดุลและก ำไรขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 
 ประธานฯ มอบหมายให้นางอารยาคงสุนทร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบดุลและงบก าไร
ขาดทุนประจ าปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและไดมี้มติอนุมติัโดยคณะกรรมการ
บริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยมีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 
 
 นางอารยาคงสุนทร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รายงานต่อท่ีประชุมดงัน้ี  
                    (หน่วย: บำท) 

รำยกำร งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
สินทรัพย ์ 1,067,157,490 802,491,538 
หน้ีสินรวม 204,875,826 75,040,112 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 862,281,664 727,451,426 
รายไดร้วม 1,035,636,282 605,932,904 
ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 77,182,501 57,253,288 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้)  0.12 0.09 

 
โดยรายละเอียดปรากฏตามส าเนางบแสดงฐานการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ไดจ้ดัส่ง

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดจะซกัถามหรือทกัทว้งประการใดขอให้ท่ีประชุมรับรองงบดุลและบญัชี
ก าไรขาดทุนประจ าปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 
 ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 406,242,660 100 
(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ ำนวนเสียง 406,242,660 100.00 

 หมำยเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้น เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขั้นจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุม จ านวน 37,000 หุ้น 
 
 มต ิ– ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2559 
วำระที ่4 พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2559 

 ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัรับรองงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2559 ส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 จากผลการด าเนินงานส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 
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57,253,288 บาท ตามกฎหมายจึงตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ จนกวา่ทุนส ารองน้ี
จะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงในปีน้ี บริษทัฯจะตอ้งจดัสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ โดยก าหนดเงินส ารองตามกฎหมายเป็นเงินทั้งส้ิน 2,862,665 บาท เม่ือกนัทุนส ารองตามกฎหมาย
แลว้บริษทัยงัเหลือผลก าไรเป็นจ านวนเงิน 54,390,623 บาท จากก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560 เห็นสมควรให้น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินก าไรจากผลการ
ด าเนินงานปี 2559 และจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
 

- จดัสรรเงินส ารองตามกฏหมายในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ 57,253,288 บาท โดยก าหนดเงินส ารองตาม
กฎหมายเป็นเงินทั้งส้ิน 2,862,665 บาท  

- จ่ายเงินปันผลหลงัหักเงินส ารองตามกฏหมาย คิดเป็น 0.08 บาทต่อหุ้น บาท ซ่ึงจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีช่ือปรากฏ ณ วนั
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 
225ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 โดยปิดสมุดทะเบียน
พกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2560 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 

 
ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามจะขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง  

 
 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้จดัสรรเงินก าไรเป็นเงินส ารองตามกฏหมายและจ่ายเงินปันผลตามท่ีคณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียง
ดงัน้ี  
 

 ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 406,272,660 100 
(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ ำนวนเสียง 406,272,660 100.00 
หมำยเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้น เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขั้นจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุม จ านวน 30,000 หุ้น 

  
 มติ – ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัให้จดัสรรก าไรประจ าปี 2559 จ านวน 2,862,665 บาทเป็นเงินส ารองตามกฏหมายและ
จ่ายเงินปันผลจ านวน 0.08 บาท/หุ้น โดยให้จ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นท่ีมีช่ือปรากฏ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมี
สิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 โดยปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี       13 มีนาคม 2560 และก าหนดวนัจ่ายเงินปัน
ผลในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560 
 
วำระที ่5 พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระและอนุมตัค่ิำตอบแทน 
 เลขานุการบริษทั แจง้ต่อท่ีประชุมเน่ืองจากในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระนั้น ประธานท่ีประชุม นายเอก
พล พงศส์ถาพร เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงมอบหมายใหคุ้ณวชิยั แซ่เซียว ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม  ด าเนินการประชุมแทน  
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 คุณวิชยั แซ่เซียว รักษาการประธานท่ีประชุม แจง้ต่อท่ีประชุม วา่ พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 
และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 22 ก าหนดว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งน้อยจ านวน
หน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 
(1/3) และในปี 2559  มีกรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่งและออกตามวาระจ านวน 3 ท่านดงัน้ี 
 
 1. นายเอกพล พงศส์ถาพร   ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  

2. นายเจริญเกียรติ หุตะนานนัทะ  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
      ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
      กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
3. นางสาวพรไพเราะ ตนัติกลุสุนทร  กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร /กรรมการ 
 
คุณวิชัย แซ่เซียว รักษาการประธานท่ีประชุม รายงานต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผ่านมาแลว้ เห็นวา่ 
นายเอกพล พงศส์ถาพร นายเจริญเกียรติ หุตะนานนัทะ และนางสาวพรไพเราะ ตนัติกลุสุนทร มีคุณสมบติัเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง จึงไดมี้มติในการประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560 ให้ก าหนดช่ือ
กรรมการออกตามวาระ 3 ท่านดงักล่าวขา้งตน้ และเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลบัเขา้เป็น
กรรมการของบริษทัฯอีกวาระหน่ึง รายละเอียดขอ้มูลพอสงัเขปของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการดงัท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อม
หนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

 
เน่ืองในวาระน้ี นายเอกพล พงศ์สถาพร นายเจริญเกียรติ หุตะนานนัทะ และนางสาวพรไพเราะ ตนัติกลุสุนทร เป็นผูมี้ส่วนได้

เสียในวาระน้ี ดงันั้น จึงขอใหท่้านกรรมการทั้งสามท่านออกจากหอ้งประชุมจนกวา่การประชุมในวาระน้ีจะด าเนินการเสร็จส้ิน 
 
คุณวชิยั แซ่เซียว รักษาการประธานท่ีประชุม เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 

ถำม : นำงสำวปวณีำ โวหำร ผูถื้อหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามวา่จุดเด่นส าคญัของผูถู้กเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระในคร้ังน้ี คือ
เร่ืองใดท่ีจะเป็นจุดเช่ือมโยงใหเ้ป็นไปตามกลไกลหรือกลยทุธ์ท่ีบริษทัวางไว ้ 
ตอบ : รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงว่า กรรมการอิสระทั้ งสองท่านท่ีถูกเสนอช่ือนั้ น มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้น และเป็นลูกคา้ธุรกิจโลจิสติกส์ มีประสบการณ์จากภาคธุรกิจอิเลค็ทรอนิกส์ และประสบการณ์ในภาคธุรกิจอุปโภค
บริโภค จึงเลง็เห็นวา่จะกรรมการอิสระท่ีถูกเสนอช่ือนั้น จะสามารถน าพาบริษทัฯ ด าเนินต่อไปอยา่งมัน่คง  
 

 คุณวิชยั แซ่เซียว รักษาการประธานท่ีประชุม ขอใหผู้ถื้อหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอใหส่้ง
บตัรลงคะแนนทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ให้แก่เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ รวบรวมไวเ้พ่ือนับจ านวนและแจง้มติให้ท่ีประชุม
ไดรั้บทราบท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
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 5.1 นำยเอกพล พงศ์สถำพร ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอสิระ 
 

 ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 406,272,661 100 
(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ ำนวนเสียง 406,272,661 100.00 
หมำยเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้น เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขั้นจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุม จ านวน 1 หุ้น 

 
 5.2 นำยเจริญเกยีรต ิหุตะนำนันทะ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน / ประธำนกรรมกำรบริหำรควำม 
 เส่ียงองค์กร / กรรมกำรตรวจสอบ /กรรมกำรอสิระ  
  

 ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 406,272,661 100 
(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ ำนวนเสียง 406,272,661 100.00 

 
 5.3 นำงสำวพรไพเรำะ ตนัตกิลุสุนทร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร / กรรมกำร 
 

 ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 359,974,461 100 
(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ ำนวนเสียง 359,974,461 100.00 

 
มติ – ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี อนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ 
ต่อไปอีกวาระหน่ึงตามท่ีไดเ้สนอขา้งตน้ 
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5.4 พจิำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 

 จากนั้นประธานฯ กลบัเขา้ด าเนินการประชุมต่อ และ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจง้ต่อท่ี
ประชุมว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560 ไดมี้มติเห็นชอบการ
ก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจ าปี 2560 โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย รวมถึงค่าตอบแทนใน
รูปแบบโบนสัพิเศษ โดยก าหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 

 

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมให้กบัผูถื้อหุ้น
เป็นการล่วงหนา้แลว้ 
 
 ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามจะขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง  
 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี   
 

 ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 397,561,161 97.8558 
(2) ไม่เห็นดว้ย 8,711,200 2.1442 
(3) งดออกเสียง 300 0.0001 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ ำนวนเสียง 406,272,661 100.00 

 
มต ิ– ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

องค์ประกอบค่ำตอบแทน ปี 2560  
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท 
1. ค่าเบ้ียประชุม 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

คงเดมิ 
 
40,000 บาท /คร้ัง 
20,000 บาท / คน / คร้ัง 

2. โบนสัพิเศษ 
(จากผลการด าเนินงานในปี 2560)  

1 % ของก าไรสุทธิ จ่ายให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
พิจารณาจากความส าเร็จของผลการด าเนินงานท่ีเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้

3. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ  ไม่มี 
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรชุดย่อย  
1. ค่าเบ้ียประชุม 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

คงเดมิ 
 
- 25,000 บาท /คร้ัง 
- 20,000 บาท / คน / คร้ัง 
- จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม 
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืน 
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วำระที ่6 พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทน 
 ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู ้เสนอต่อท่ีประชุมวา่ ท่ี
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูต้รวจสอบบญัชีบริษทัประจ าปี 2559 และเห็นสมควรแต่งตั้งบริษทั 
ส านกังาน อี วาย จ ากดั โดยนางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4521,      นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 3182, นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 และนางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 5659 เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2560 ซ่ึงเสนอค่าตอบแทนรวม 1,710,000 บาท (หน่ึงลา้นเจ็ดแสนหน่ึง
หม่ืนบาทถว้น) เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมา และท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560 มีมติใหน้ าเสนอท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2560 อนุมติัแต่งตั้งบริษทัส านกังาน อี วาย จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2560 โดยให้ไดรั้บ
ค่าตอบแทนตามท่ีเสนอ 
  
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 และหากไม่มีผูถื้อหุน้ท่าน
ใดมีขอ้ซกัถามจะขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง  
 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัให้แต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนน
เสียงดงัน้ี 
 

 ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 406,272,661 100 
(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ ำนวนเสียง 406,272,661 100.00 

 
มต ิ– ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน ส านกังาน อี วาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 

2560โดยมี 
  นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4521 
  นายโสภณ   เพ่ิมศิริวลัลภ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3182 
  นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 
  นางสาวรสพร เดชอาคม   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5659 
 เป็นผูส้อบบญัชี ทั้งน้ีใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูต้รวจสอบ ท า และลงนามในรายงานสอบบญัชีและอนุมติัค่าตอบแทน
ในการสอบบญัชีส าหรับปี 2560 เป็นเงินจ านวน 1,710,000 บาท 
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วำระที ่7 พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ในวาระน้ีเป็นการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ซ่ึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงขอ้คิดเห็นหรือสอบถาม
เพ่ือความเขา้ใจ หรือเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัไดช้ี้แจงขอ้ซกัถามต่างๆ ของผูถื้อหุน้ ดงันั้นจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี 
ถำม : นำยธีธัช วณิชเสถียร ผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ขอให้บริษทัฯ สรุปภาพรวมของบริษทั และมุมมอง
เก่ียวกบั โครงการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC)  
ตอบ : นำยชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ช้ีแจงวา่ บริษทัฯ ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร แบบ 
door to door ให้บริการระหวา่งประเทศทางทะเล ทางอากาศ สภาพอุตสาหกรรมเช่ือมโยงกบัตลาดการน าเขา้ส่งออกของประเทศ และ
คาดการแนวโนม้ในปี 2017 การน าเขา้ ส่งออก จะดีข้ึนกวา่ปีท่ีผา่นมา  
  รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงเพ่ิมเติมเร่ืองโครงการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 
หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) โดยรัฐบาลวางแผนการลงทุน เพื่อพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ขยายมอเตอร์เวย ์รถไฟทางคู่ 
รถไฟฟ้าความเร็วสูง ขยายท่าเรือแหลมฉบงัและท่าเรือมาบตาพุด พฒันาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ฯลฯ  ซ่ึงโครงการดงักล่าวน้ี จะ
ส่งผลท าใหค้วามตอ้งการดา้นโลจิสติกส์มีประมาณเพ่ิมมากข้ึน 
ถำม : นำยธีธัช วณิชเสถียร ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ กลุ่ม Alibaba หรือ Lazada ท่ีเขา้มามีผลกระทบกบับริษทั
ฯ ไหม และบริษทัฯ เป็นเจา้ของสายเรือ  เคร่ืองบิน หรือเป็นลกัษณะเช่าเพ่ือบริการ  
ตอบ : นำยชูเดช คงสุนทร กรรมการผู ้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ช้ีแจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้เข้าร่วมในกิจการประเภท     E-
Commerce จึงไม่มีผลกระทบ และบริษทัฯ ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของสายเดินหรือหรือสายการบินแต่อยา่งใด แต่บริษทัฯ รับจดัการขนส่งภายใต้
สญัญาท่ีมีกบัสายเดินเรือหรือสายการบิน 
ถำม : นำยธีธัช วณิชเสถียร ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ บริษทัฯ มีความเส่ียงดา้นใดบา้ง 
ตอบ : นำยชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ช้ีแจงวา่ บริษทัฯ มีความเส่ียงผนัผวนตามสภาพเศรษฐกิจไทย
และต่างประเทศ การน าเขา้ส่งออก ค่าเงินต่างๆ  
ถำม : นำยธีธัช วณิชเสถียร ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ บริษทัฯ มีโอกาสเติบโตอยา่งไร และดีกวา่เจา้อ่ืนอยา่งไร
บา้ง  
ตอบ : นำยชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ช้ีแจงวา่ บริษทัฯ มีโอกาสเติบโตในสายโลจิสติกส์อีกจ านวนมาก 
ประกอบกบัการบริหารหรือบริการงานดา้นโลจิสติกส์มีหลายประเภท อาทิเช่น คลงัสินคา้ การบริการขนส่งฯ ทั้งบริษทัฯ เองมีความ
เช่ียวชาญงานดา้นโลจิสติกส์ และประสบการณ์กวา่  24 ปี เป็นท่ียอมรับจากลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ พนกังานท่ีมีความรู้ จึงมัน่ใจวา่
บริษทัฯจะเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  
ถำม : นำยธีธัช วณิชเสถียร ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่มีแผนเติบโตหรือแผนพฒันาธุรกิจอยา่งไร หลงับริษทัฯ 
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ การเขา้ซ้ือหุน้ของกิจการต่างประเทศ  
ตอบ : นำยชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ช้ีแจงวา่บริษทัฯ มีขยายงานในต่างประเทศ และยกระดบัธุรกิจให้
เป็นท่ีรู้จกัในระดบัภูมิภาคเอเชีย  
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 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ต่อท่ีประชุมอีก 
 
 ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเม่ือเวลา 10:26  น. 
 
 
 
 
 
 
(ลงช่ือ) -นายเอกพล พงศ์สถาพร-        ประธานท่ีประชุม 
            (นายเอกพล พงศส์ถาพร) 
     
        
 
 
 
 
 
     (ลงช่ือ) -นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข - ผูบ้นัทึกการประชุม 
                   (นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข) 

           เลขานุการบริษทั 
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บริษัทฯ ได้ก ำหนดนิยำม “กรรมกำรอสิระ”  

เท่ำกบัข้อก ำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ดงันี ้
 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ยบริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ดงัน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย  
 

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ าหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ    บริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่
รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทัฯ  
 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง 
และบุตร รวมทั้ งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็น
ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  
 

4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่นอวนัท่ีได้รับแต่งตั้ งเป็น
กรรมการอิสระ 
 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริวาร หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับ หรือให้กูย้ืม 
ค  ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญามี
ภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้ งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้ งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป 
แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ี
ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั  
 

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของงส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ 
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

 
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง

ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ

ส่ิงทีส่่งมำด้วย 3 
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ควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  

 
7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึน เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั ท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วน
ท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษา ท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้น
เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้น ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการ
แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

 
9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ  

 
 ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรรหน่ึง 1 ถึง 9 แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการให้ตดัสินในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
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 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

 

ข้อมูลเกีย่วกบักรรมกำรอสิระและเป็นกรรมกำรตรวจสอบ ทีบ่ริษัทฯ 
เสนอช่ือให้เป็นผู้มอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น 

   
ช่ือ – นำมสกลุ นายเจริญเกียรติ หุตะนานนัทะ  
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อาย ุ 68 ปี 
ท่ีอยู ่ 48/41 ซ.รามค าแหง102 แขวงสะพานสูง  

เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 
วฒิุการศึกษา  ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต  

สาขาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร 
ลาดกระบงั 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร  - ไม่มี -  
การถือหุน้ในบริษทั  - ไม่มี - 
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอ
ในการประชุม 

- ไม่มี - 

 
 

 

 
ช่ือ – นำมสกลุ นำยวชัิย แซ่เซียว 
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/  

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อาย ุ 51 ปี 
ท่ีอยู ่ 140/26 Aguston คอนโดมิเนียม อาคาร Avila 

ถนนสุขมุวทิ 22 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
วฒิุการศึกษา  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการบญัชี  

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร  - ไม่มี -  
การถือหุน้ในบริษทั  - ไม่มี - 
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอ
ในการประชุม 

- ไม่มี - 

 
  
  
  
  

ส่ิงทีส่่งมำด้วย 4 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 
Proxy Form  B 

 
 

เขียนท่ี........................................................................................ 
                                                                                                                                       Made at 

วนัที่..................เดือน........................................พ.ศ............................... 
                                                                                                                               Date                  Month                                  Year 

 
(1)  ขา้พเจา้.................................................................................……….............. สัญชาติ………..........................................…................... 
       I / We                                                                                                            Nationality 

อยูบ่า้นเลขท่ี...............……..............................ถนน.…………….................................................ต าบล/แขวง…….............................…......................... 
Residing at No.                                               Street                                                                       Sub-district 
อ าเภอ/เขต........................................................... ............จงัหวดั..…….....................................................รหสัไปรษณีย.์………..................................... 
District                                                                              Province                                                           Post Code 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน)   
As a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited, 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม...............................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................................เสียง ดงัน้ี 
holding a total number of                                                           shares and having total voting right of                                                  votes as follow: 

หุน้สามญั...............................................................หุน้ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั................................................................เสียง 
                 Ordinary share                                                    shares, with the voting right of                                                                      votes 

หุน้บุริมสิทธิ.......................................................หุน้ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................................................เสียง 
Preferred share                              shares, with the voting right of                                                                    votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้
       Hereby appoint 

(1)........…………....................................................….อาย…ุ…...................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.……...................………………..…....... 
                                     Name                                                                                         Age                             Years  Residing at No 
ถนน..................................ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.............................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์............… หรือ 
Street                                Sub- district                                   District                                 Province                                    Post Code                     OR 
 

(2) นำยเจริญเกยีรติ หุตะนำนันทะ อาย ุ68 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 48/41 ซอยรามค าแหง 102 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ   
หรือ 
Mr. Charoenkiat Huthananuntha  Age 68 years, Residing at No. 48/41 Soi Ramkhamhaeng 102 bridge Sung, Bangkok 
OR 
(3) นำยวิชัย แซ่เซียว อาย ุ51 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 140/26 Aguston คอนโดมิเนียม อาคาร Avila ถนนสุขมุวทิ 22 เขตคลองเตย 

กรุงเทพ  
Mr. Wichai Xiao Age 51 years, Residing at No.140/26 Aguston Condominium Avila Building Sukumvit 22 Road Klong Toei 
Bangkok 

 

อำกรแสตมป์ 
Stamp 
20 บำท 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
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คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 
anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders’ Annual General Meeting 2018 
ในวนัที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10:00 น. ณ หอ้งสาทร 1 ชั้น M โรงแรมอนนัตรา กรุงเทพฯ สาทร (Anantara Sathorn Bangkok Hotel) เลขท่ี 36 
ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 8/1 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทะมหานคร  
to be held on April 25, 2018 at 010:00 a.m., at the Sathorn 1 Room, M floor of Anantara Sathorn Bangkok Hotel 36 Narathiwat – 
Ratchanakarin Road, Yannawa , Sathorn , Bangkok, Thailand 
หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
or at any adjournment thereof to any other day, time and venue. 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี  ดงัน้ี 
  In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows: 

ระเบียบวำระที่ 1  พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560  เม่ือวันที ่20 เมษำยน 2560 
Agenda 1   Approval of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017  
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:  
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 

 
ระเบียบวำระที่ 2  รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2560 
Agenda  2   Acknowledged the performance in the year 2017.. 
(ก)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:  
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 

 
ระเบียบวำระที่  3  พจิำรณำอนุมัติงบดุลและก ำไรขำดทุน ส ำหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
Agenda  3  Approval of Balance Sheets and Profit and Loss for the year ended December 31, 2017 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:  
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 
 

ระเบียบวำระที่  4  พจิำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล ประจ ำปี 2560 
Agenda  4  Approved the appropriation of profit and dividend payment for the year 2017 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein: 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ระเบียบวำระที่  5  พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ  
Agenda  5 To elect directors in place of those retired by rotation. 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein: 
 
กำรแต่งต้ังกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
Appointment of the certain directors as follows: 
ช่ือกรรมการ  รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ กรรมกำรอสิระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
Name of Director:  Associate Professor Ruth Banomyong (PhD) Independent Director / Chairman of the Audit Committee  
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 
 
ช่ือกรรมการ  นำงอำรยำ คงสุนทร   ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร / กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
Name of Director:  Mrs. Araya Kongsoonthorn     Chief Executive officer / Nomination and Remuneration Committee  
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 
 
ช่ือกรรมการ  นำงสำวฐิติมำ ตันติกุลสุนทร กรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยปฏิบัติกำรและสนับสนุน / ประธำน  
     กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร  
Name of Director Miss. Thitimar Tantikulsunthorn Managing Director – Operations and Support  
      Chairman of the  Risk Management Committee 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 
 

ระเบียบวำระที่  6   พจิำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ประจ ำปี 2561  
Agenda  6  To consider and approve the remuneration of the Board of Directors for the year 2018. 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:  
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 

 
ระเบียบวำระที่  7  พจิำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2561  
Agenda  7  Appointment of auditors and determination of audit fees for the year 2018 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:  
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

    Approve                     Disapprove  Abstain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- 
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ระเบียบวำระที่  8   พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
Agenda  8  To consider other business (if any) 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein : 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 

 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี  ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง 
      Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein. 
      และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
      Will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.  
 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน  หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา 
      In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such  instruction is ambiguous,  
      หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด 
      or in cases this meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is  
      ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
      any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion. 
      กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 
     All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein,  
     ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
     shall be deemed as my/our own act (s) in every respect. 

 
 

       ลงช่ือ...................................................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
                                       Signed (..............................................................................................................) Shareholder  

 
 

                                    ลงช่ือ....................................................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                                                                       Signed (.............................................................................................. ...................) Proxy 
 
 
หมำยเหตุ:1 ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

 แบ่งแยกจ านวนหุน้ให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไดข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
Remarks: 1 The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right  can not be divided and separately assigned to more than 

 one Proxy. 
 2. In the agenda regarding election of directors, the entire individual nominated directors, can be elected 
 3. In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form 

B 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 

--
 

--
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ใบประจ ำต่อแบบพมิพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 
ในวนัพุธท่ี 25เมษายน  2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Sathorn 1 ชั้น M โรงแรมอนนัตรา กรุงเทพฯ สาทร (Anantara Sathorn 
Bangkok Hotel) เลขท่ี 36 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 8/1 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
The appointment of proxy by a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited, for the Shareholders’ Annual 
General Meeting 2018 to be held on April 25, 2018 at 010:00 a.m., at the Sathorn 1 Room, M floor of Anantara Sathorn 
Bangkok Hotel 36 Narathiwat –Ratchanakarin Road, Yannawa , Sathorn , Bangkok, Thailand, or at any adjournment 
thereof to any other day, time and venue. 
 

--------------------------------------------------------------- 
วาระท่ี.................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... 
Agenda                  Subject: 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein: 

 เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

  
วาระท่ี.................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... 
Agenda                  Subject: 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein: 

 เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระท่ี.................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... 
Agenda                  Subject: 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein: 

 เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระท่ี               เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)         
Agenda                  Subject: 
 

ช่ือกรรมการ         
Name of Director: 

 เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

ช่ือกรรมการ         
Name of Director: 

 เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

ช่ือกรรมการ         
Name of Director: 

 เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

ช่ือกรรมการ         
Name of Director: 

 เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

ช่ือกรรมการ         
Name of Director: 

 เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
หมายเหตุ:    1.   โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท 
กรุณาแนบส าเนาบตัรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกตอ้ง) ของผูรั้บมอบฉนัทะพร้อมใบมอบฉนัทะฉบบัน้ี 
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 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

 

ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรบริษัท 
  
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมกำรอสิระ /ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

(ได้ผ่ำนกำรพจิำรณำสรรหำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน) 

 

ช่ือ-นำมสกุล : รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ 
อำยุ : 51 ปี 
สัญชำติ : ไทย 
ประวัติกำรศึกษำ : ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.)  

International Logistics, Cardiff Business School, 
Cardiff University, Wales, United Kingdom  
ปริญญาโท Maitrise en Droit des Affaires Internationales 
 (L.L.M International Business Law) , 
 Universite de Paris I ,Pantheon-Sorbonne, France 
ปริญญาตรี Licence en Droit International (L.L.B International Law), 
 Universite de Paris I , Pantheon – Sorbonne,France 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี  44/2004 
Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 13/2005 
Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 103/2007 

ต ำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

กำรถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุน้ 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวกบัผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ : ไม่มี 
ประวัติกำรท ำงำน   
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอ่ืน   

(ก) จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งบริษทัไม่จดทะเบียน  
กรรมการ 
กรรมการ 

(ข) ช่ือบริษทัจดทะเบียน (อื่น 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

  
บริษทั โกลบอล อินไซท ์จ ากดั   
บริษทั ลีฟวิง่ เฮดควอเตอร์ จ  ากดั  
 
บริษทั ซี.พี.แอล.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

(ค) ระบุช่ือประเภทกิจการในกรณีท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
จ ำนวนปีที่ด ำรงต ำแหน่ง : ปี 2557 – ปัจจุบนั (จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือวนัที่ 28 กรกฎาคม 2558 ) 
กำรเข้ำร่วมประชุม ในปี 2560 
 
คุณสมบัติต้องห้ำม 

: ประชุมคณะกรรมการบริษทั 6 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 6 คร้ัง (คิดเป็น 100%) 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 4 คร้ัง (คิดเป็น 100%)  
ไม่มีประวติัการกระท าความผดิอาญาในความผดิ ท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระท าโดยทุจริต 
 

ส่ิงทีส่่งมำด้วย 6 
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 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

 

 
 
การมี / ไม่มีส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงัต่อไปน้ี กบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม/ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทัฯ ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา  
-  เป็น/ไม่เป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ
เงินเดือนประจ า  

ไม่เป็น 

-  เป็น/ไม่เป็น ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

-  มี/ไม่มี ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ 
   (เช่น การซ้ือ/ขายวตัถุดิบ/สินคา้/บริหาร/การใหกู้ย้ืมหรือการกูย้มืเงิน) 

ไม่มี 

-  เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/บริษทัยอ่ยท ไม่เป็น 

-  เป็น/ไม่เป็น กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึน เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้ 
   รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ  

ไม่เป็น 

หลกัเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร 
คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงได้
พิจารณาแลว้เห็นชอบให้ รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึงเน่ืองจากมีคุณสมบติักรรมการตามท่ีบริษทัก าหนดไว ้
มีความรู้ในธุรกิจของบริษทั อีกทั้งในระหว่างการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็ม
ความรู้ความสามารถ และช่วยผลกัดนัในการขยายธุรกิจ โดยเน้นการด าเนินงานท่ีโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ตลอดจน
สอดส่องและติดตามการด าเนินงานของฝ่ายบริหารให้แน่ใจวา่ไดป้ฎิบติัตามหลกัการดงักล่าว ท าให้บริษทัฯ มีผลประกอบการท่ีโดดเด่น
ในปี 2560 และเป็นกรรมการอิสระท่ีจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ดงันั้น การไดรั้บเลือกตั้ง
ให้ด  ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง จะช่วยสร้างความต่อเน่ืองในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าต่อไป อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

 

 ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรบริษัท  
 
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่งตั้ง : ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  
(ได้ผ่ำนกำรพจิำรณำสรรหำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน) 
 

ช่ือ-นำมสกุล : นำงอำรยำ คงสุนทร 
อำยุ : 53 ปี 
สัญชำติ : ไทย 
ประวัติกำรศึกษำ : ปริญญาโท การจดัการมหาบณัฑิต  

สาขาการจดัการทัว่ไป วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหิดล 
ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต สาขาการเงิน มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร : Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 181/2013 
Mini Master of Information Technology,Faculty of Information Technology,King Mongkut’s 
Institute of Technology Ladkrabang 

ต ำแหน่งปัจจุบัน : ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

กำรถือหุ้นในบริษัท : จ านวน 154,320,280 หุน้ (23.672 %) (ปิดสมุดทะเบียนหุน้ ณ วนัที่ 5/01/2561) 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวกบัผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ : ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ประวัติกำรท ำงำน   
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอ่ืน   

(ก) จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งบริษทัไม่จดทะเบียน  
กรรมการ 
กรรมการ 

(ข) ช่ือบริษทัจดทะเบียน (อื่น) 
- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

  
บริษทั Sun Express Logistics จ ากดั ประเทศสิงคโปร์ 
บริษทั ซนัเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั 

(ค) ระบุช่ือประเภทกิจการในกรณีท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
จ ำนวนปีที่ด ำรงต ำแหน่ง : ปี 2557 – ปัจจุบนั (จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือวนัที่ 28 กรกฎาคม 2558 ) 
กำรเข้ำร่วมประชุม ในปี 2560 : ประชุมคณะกรรมการบริษทั 6 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 6 คร้ัง (คิดเป็น 100%) 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 1 คร้ัง  
(คิดเป็น 100%) 
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 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

 

 
คุณสมบัติต้องห้ำม       ไม่มีประวติัการกระท าความผดิอาญาในความผดิ ท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระท าโดยทุจริต 
 

หลกัเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร 
คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงไดพิ้จารณาแลว้
เห็นชอบให้ นางอารยา คงสุนทร กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึงเน่ืองจากมีคุณสมบติักรรมการตามท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้มีความรอบรู้และมี
ความเช่ียวชาญในการบริหารธุรกิจดา้นโลจิสติกส์ มานานกว่า 25 ปี มีวสัิยทศัยก์วา้งไกล มีเป้าหมายและแผนการด าเนินงานตามหลกั มีประวติัการ
ท างานโปร่งใส รับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการ รวมถึงพนักงาน เพื่อการพฒันาองค์กรสู่บริษทัชั้นน าด้านโลจิสติกส์ ดงันั้ น การได้รับ
เลือกตั้งให้ด  ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง จะช่วยท าให้การบริหารกิจการของบริษทัฯ ไดรั้บขอ้คิดท่ีเป็นประโยชน์จากมุมมองท่ีหลากหลาย
ส่งผลใหด้ าเนินงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน  
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 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

 

ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรบริษัท  
 
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยปฏิบัติกำรและสนับสนุน 

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร  
(ได้ผ่ำนกำรพจิำรณำสรรหำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน) 
 

ช่ือ-นำมสกุล : นำงสำวฐิติมำ ตันติกุลสุนทร 
อำยุ : 52 ปี 
สัญชำติ : ไทย 
ประวัติกำรศึกษำ : ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพนัธ์ 

 มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร : Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 10/2017 
Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นท่ี 42/2017 
Director Accreditation Program (DAP)  รุ่นท่ี SEC/2014 

ต ำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายปฏิบติัการและสนบัสนุน /ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

กำรถือหุ้นในบริษัท : จ านวน 66,857,280 หุน้ (10.256%) (ปิดสมุดทะเบียนหุน้ ณ วนัที่ 05/01/2561) 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวกบัผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ : นอ้งสาว ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ประวัติกำรท ำงำน   
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอ่ืน   

(ง) จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งบริษทัไม่จดทะเบียน  
- กรรมการ 

(จ) ช่ือบริษทัจดทะเบียน (อื่น) 
- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

  
บริษทั ซนัเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั 

(ฉ) ระบุช่ือประเภทกิจการในกรณีท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
จ ำนวนปีที่ด ำรงต ำแหน่ง : ปี 2557 – ปัจจุบนั (จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือวนัที่ 28 กรกฎาคม 2558 ) 
กำรเข้ำร่วมประชุม ในปี 2560 : ประชุมคณะกรรมการบริษทั 6 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 6 คร้ัง (คิดเป็น 100%) 

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 3 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 3 คร้ัง  
(คิดเป็น 100%) 
 

คุณสมบัติต้องห้ำม       ไม่มีประวติัการกระท าความผดิอาญาในความผดิ ท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระท าโดยทุจริต 
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 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

 

 

หลกัเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร 
คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงไดพิ้จารณาแลว้
เห็นชอบให ้นางสาวฐิติมา ตนัติกุลสุนทร กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึงเน่ืองจากมีคุณสมบติักรรมการตามท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้มีความรอบรู้
และมีความเช่ียวชาญในการบริหารธุรกิจดา้นโลจิสติกส์ มีประวติัการท างานโปร่งใส รับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการ รวมถึงพนักงาน เพื่อ
การพฒันาองคก์รสู่บริษทัชั้นน าดา้นโลจิสติกส์ ดงันั้น การไดรั้บเลือกตั้งให้ด  ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง จะช่วยท าให้การบริหารกิจการ
ของบริษทัฯ มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน  
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 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

 

กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ส ำหรับปี 2561 
 
 หลกัเกณฑ์และขั้นตอนกำรเสนอค่ำตอบแทน  
  คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาเปรียบเทียบกบัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ซ่ึงเป็นบริษทั ท่ีมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนัหรืออยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทัฯ และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณา
อนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 เป็นวงเงิน 3,000,000 บาท (เท่ากบัปีท่ีผา่นมา) โดยเง่ือนไขและหลกัเกณฑใ์นการจ่าย
ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการบริษทั  
 องค์ประกอบค่ำตอบแทน ประกอบด้วย  

 1.  ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดยอ่ย  ประจ าปี 2561 
  คง อตัราค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบ้ียประชุม รายคร้ัง แก่ 

1. คณะกรรมการบริษทัฯ  ประธานกรรมการบริษทั  จ านวน 40,000 บาทต่อคร้ัง  
    กรรมการ   จ านวน 20,000 บาทต่อคร้ัง 
2. คณะกรรมการชุดยอ่ย  ประธานกรรมการชุดยอ่ย  จ านวน 25,000 บาทต่อคร้ัง  
    กรรมการชุดยอ่ย   จ านวน 20,000 บาทต่อคร้ัง 
( กรรมการชุดยอ่ย คือกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร ) 

 2. ค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสพิเศษ ของกรรมการบริษทั ฯ โดยเห็นชอบให้ค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสพิเศษ เป็น 1 % 
  ของก าไรสุทธิ จ่ายใหก้บัคณะกรรมการบริษทัฯ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน  
   

องค์ประกอบค่ำตอบแทน 
ค่ำเบีย้ประชุม (บำท/คร้ัง) 

ปี 2560 ปี 2561 (ปีทีเ่สนอ) 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท 
1. ค่าเบ้ียประชุม 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
 
40,000 บาท /คร้ัง 
20,000 บาท / คน / คร้ัง 

คงเดมิ 
 
40,000 บาท /คร้ัง 
20,000 บาท / คน / คร้ัง 

2. โบนสัพิเศษ 
(จากผลการด าเนินงานในปี 2561)  

1 % ของก าไรสุท ธิ จ่ ายให้กับ
คณ ะกรรมก ารบ ริษัท ฯ  โด ย
พิจารณาจากความส าเร็จของผล
การด า เนิ น งาน ท่ี เป็ น ไป ตาม
เป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้

1 % ของก าไรสุทธิจ่ายให้กับ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดย
พิจารณาจากผลการด าเนินงาน 

3. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ  ไม่มี ไม่มี 
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรชุดย่อย  
1. ค่าเบ้ียประชุม 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
 
- 25,000 บาท /คร้ัง 
- 20,000 บาท / คน / คร้ัง 
- จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม 
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืน  

คงเดมิ 
 
- 25,000 บาท /คร้ัง 
- 20,000 บาท / คน / คร้ัง 
- จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเขา้
ประชุม 
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืน 

    

35 

ส่ิงทีส่่งมำด้วย 7 



 
 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

 

  ทั้งน้ี มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาจดัสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสูงสุดท่ีผูถื้อหุ้น
อนุมัติเป็นค่าตอบแทนเบ้ียประชุมให้กับกรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยให้สอดคลอ้งกับบทบาท หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบ และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนเบ้ียประชุมต่อไป ส่วนของเงินโบนสัท่ีจ่ายปลายปี
จะข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานประจ าปี โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
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 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

 

ข้อบงัคบัของบริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

หมวด 4  
กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 ข้อ 38 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งนอ้ยปีละหน่ึง (1) คร้ัง การประชุมเช่นวา่น้ีให้เรียกว่า “ประชุมสามญั” การประชุม

สามญัดงักล่าวให้กระท าภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัการส้ินสุดรอบปีทางการบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนๆ ใหเ้รียกว่า 
“ประชุมวสิามญั” 

 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรหรือเม่ือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไม่น้อยกว่า
หน่ึงในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือจ านวนผูถื้อหุน้ไม่น้อยกวา่ยีสิ่บหา้ (25) คน ซ่ึงมีหุน้รวมกนัไม่น้อยกวา่หน่ึง
ในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมด เข้าช่ือกันท าหนังสือในฉบับเดียวกัน ร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามญั
เม่ือใดก็ไดโ้ดยหนังสือร้องขอนั้นจะตอ้งระบุว่าให้เรียกประชุมเพ่ือการใดไวใ้ห้ชดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายในหน่ึง (1) 
เดือน นบัแต่วนัที่ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้  
 

ข้อ 39 กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท า มีดงัน้ี 
 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมเก่ียวกบักิจการท่ีบริษทัไดด้  าเนินการไปในระยะรอบปีท่ีผา่นมา 
 (2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
 (3) พิจารณาจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล  
 (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทน 
 (5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีของบริษทั 
 (6) กิจการอ่ืนๆ 
 
ข้อ 40 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 

พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทั้ งเสนอ
ความเห็นและค าแนะน าของคณะกรรมการใหเ้ร่ืองดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ นายทะเบียนและต่อตลาดหลกัทรัพยใ์นกรณีท่ีบริษทั
เขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม  

 
 ค าบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหโ้ฆษณาในหนงัสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่น้อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า

สาม (3) วนั 
 
ข้อ 41 ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผูรั้บมอบฉันทะไม่

จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั การมอบฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและท าตามแบบท่ีนายทะเบียน
บริษทัมหาชนจ ากดัก าหนด 

 ก่อนเขา้ร่วมประชุม ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งยืน่หนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้
 
ข้อ 42 การประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) เขา้ประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อย

กว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม ( 1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมดจึงเป็นองคป์ระชุม 

 

ส่ิงทีส่่งมำด้วย 8 
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 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้มาร่วมประชุมไม่ครบ
เป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การ
ประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่
นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม  

 
ขอ้ 43 ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัวา่ดว้ยการ

ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อ
หุ้นคนหน่ึง (1) เป็นประธานในท่ีประชุม และให้การประชุมด าเนินไปตามล าดบัวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม เวน้แต่ท่ี
ประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 
ข้อ 44 ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึง (1) เสียงต่อหน่ึง (1) การออกเสียงลงคะแนนในส่วนท่ีถือว่าหุ้นหน่ึงมีเสียง

หน่ึงนั้น มิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีท่ีบริษทัไดอ้อกหุน้บุริมสิทธิและก าหนดใหมี้สิทธิออกเสียงคะแนนนอ้ยกวา่หุน้สามญั  
 
 ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะตอ้งแต่งตั้งให้บุคคลในจ านวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผูใ้ชสิ้ทธิในการออก

เสียงลงคะแนน 
 
 การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้

ลงคะแนนลบั ส่วนวธีิการออกเสียงลงคะแนนลบันั้นใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมก าหนด 
 
 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองอันใด ผูถื้อหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้ นมิได้ นอกจากการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ  
 
ข้อ 45 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 (1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียง

ขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกหน่ึง (1) เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 (2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและก็มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
  (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั  
  (ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้

จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุน 
  (ง) การเพ่ิมทุนหรือการลดทุน 
  (จ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทั 
  (ฉ) การออกหุน้กู ้
  (ช) การควบบริษทั 
  (ซ) การเลิกบริษทั 
  (ฌ) เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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ข้อ 46 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจาณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับ

รวมกนัไม่น้อยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมดเสนอในท่ีประชุมไม่เสร็จ และจ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา
เร่ืองดงักล่าวไป ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ีวนัและเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้น 
ระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนการประชุม ทั้งน้ี ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าว
นดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย  

 
ข้อ 47 สถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทั หรือทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของสาขาของ

บริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง ตามท่ีประธานกรรมการ หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด  
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เอกสำรและหลกัฐำนทีผู้่เข้ำร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้ำร่วมประชุม 
และระเบียบปฏิบัติในกำรประชุม 

 
 การลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการลงทะเบียน
ดว้ยระบบ Barcode โดยบริษทั ควดิแลบ จ ากดั และรับบตัรลงคะแนนได ้ณ จุดลงทะเบียน  
 
1. กำรลงทะเบียน  
 ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือเอกสารเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมก่อนเวลาประชุม
ไดต้ั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวนัพธุ ท่ี 25 เมษายน 2561 
 
2. เอกสำรทีผู้่เข้ำร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้ำร่วมประชุม 
 กรณีบุคคลธรรมดำ  
 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  โปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทางต่อ
เจา้หนา้ท่ี เพ่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
 
 กรณีมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม หรือ Download หนงัสือมอบ
ฉนัทะ แบบ ข. จากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.wice.co.th) พร้อมทั้งกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและ
ผูรั้บมอบฉันทะ หากมีการแกไ้ข หรือ ขีดลบขอ้ความท่ีส าคญัผูม้อบฉันทะตอ้งลงนามก ากบัไวทุ้กแห่ง และหนงัสือมอบฉันทะตอ้งติด
อากรแสตมป์ 20.-บาท 
 ผูม้อบฉนัทะ โปรดแนบส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบ 
   ฉนัทะ ลงช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง ประกอบการมอบฉนัทะ แบบ ข. 
 ผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทางของผูรั้บมอบ 
  ฉนัทะต่อเจา้หนา้ท่ี เพ่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการบริษทัฯ สามารถมอบฉนัทะให ้ 
• นายเจริญเกียรติ หุตะนานนัทะ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   อาย ุ68 ปี  หรือ 

     /ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
• นายวชิยั  แซ่เซียว  กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ51 ปี 

 
 รายละเอียดเก่ียวกบัผูรั้บมอบฉันทะ ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 เพ่ือความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลกัฐาน
ไปยงั 
   เลขานุการบริษทั บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)  
   เลขท่ี 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  ก่อนวนัประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 วนั   
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 กรณีนิตบุิคคล 
 กรณีมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัเตรียมเอกสารดงัต่อไปน้ี 

- หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงลงนามโดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลตามหนงัสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทบัตราส าคญั
ของนิติบุคคล (ถา้มี) 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง โดยผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศให้แนบส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซ่ึงออกโดย
หน่วยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยูห่นงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดงักล่าวจะตอ้งผา่นการรับรอง
จากโนตารีพบัลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการท่ีมีอ านาจไม่เกิน 3 เดือน 

- ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมา
พร้อมกนัดว้ย และใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

- ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริงหรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง 
(ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

 
3. ระเบียบปฏิบัตใินกำรประชุม 
 3.1 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้มีสิทธิซกัถามและแสดงความคิดเห็นไดทุ้กวาระ 
 3.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย 
 3.3 การออกเสียงลงคะแนนใหน้บั หน่ึงหุน้ เป็นหน่ึงเสียง 
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ข้ันตอนกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

วนัพุธ ที ่25 เมษำยน 2561 
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ผู้ถือหุ้น –WICE 

มำด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 
(ตั้งแต่เวลำ 9.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียน 
(ตั้งแต่เวลำ 9.00 น.) 

 
แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนและบัตรประจ ำตัว 

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน,  
หนังสือมอบฉันทะและหลักฐำนประกอบ 
พร้อมบัตรประต ำตัวผู้รับมอบฉันทะ 

รับบัตรลงคะแนน 

เข้ำห้องประชุม 

ประธำนเปิดประชุม (เวลำ 10.00 น.) 

พจิำรณำวำระกำรประชุมตำมล ำดบั 

วำระใดๆ ยกเว้นวำระเลือกตั้งกรรมกำรบริษัท  
ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ยกมือ
เจ้ำหน้ำที่จะเกบ็บัตรลงคะแนน เพ่ือท ำกำรนับ
คะแนน โปรดระบุควำมเห็นพร้อมท้ังลงนำม
และส่งคืนเจ้ำหน้ำที่ทันที 

วำระเลือกตั้งกรรมกำรบริษทั ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนโปรดระบุ
ควำมเห็นเลือกตั้งกรรมกำรบริษทัเป็นรำยบุคคล พร้อม
ทั้งลงนำม กรณ ีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 
ในกำรเลือกตั้งกรรมกำรบริษทัท่ำนใดให้ยกมือ เจ้ำหน้ำที่
จะนับคะแนน เม่ือเสร็จส้ินกำรลงมติในวำระนีเ้จ้ำหน้ำที่
จะเกบ็บัตรลงคะแนนจำกผู้ถือหุ้นทุกท่ำน 

สรุปผลคะแนนให้ทีป่ระชุมสำมญัผู้ถือหุ้นรับทรำบ 
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แผนทีส่ถำนทีจั่ดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ทีต่ั้งโรงแรม 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์  02-210-9000 
ส ำหรับแทก็ซ่ี  โรงแรมอนนัตรา กรุงเทพฯ สาทร ตั้งอยูบ่นถนนนราธิวาสราชนครินทร์ระหวา่งซอย 8 และซอย 6 
กำรเดนิทำง สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสช่องนนทรี  สถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นลุมพินี  สถานีรถโดยสารบีอาร์ทีอาคารสงเคราะห์ 
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