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ที่ ลข.004/2559
วันที่ 21 มีนาคม 2559
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 1/2559

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1.
2.

สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558
รายงานประจาปี 2558 ในรู ป CD-ROM ซึ่ งประกอบด้วยรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษทั
งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
3. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็ นกรรมการตรวจสอบ ที่บริ ษทั ฯ เสนอชื่อให้เป็ นผูม้ อบฉันทะจากผู ้
ถือหุน้
4. หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
5. รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ / กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2559
6. นิยาม “กรรมการอิสระ”
7. ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
8. เอกสารและหลักฐานที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่ วมประชุมและระเบียบปฏิบตั ิในการประชุม
9. ขั้นตอนการเข้าร่ วมการประชุม
10. แผนที่สถานที่จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้

ด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั ไวส์ โลจิ สติกส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้มีมติ ให้เรี ยกประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจาปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 ในวันพุธ ที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องสุ รศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
กรุ งเทพฯ (Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok) เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ (ติดกับ
สถานี รถไฟฟ้ าสุ รศักดิ์ ทางออกที่ 4 ) ซึ่ งในการประชุมครั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้น เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ
การประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 – วันที่
31 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่า ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่ อบุคคลใด เข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดระเบียบวาระการประชุมดังนี้
1. พิจารณารับรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2558
วัตถุประสงค์และเหตุผล
: บริ ษทั ฯ ได้จดั การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558
และได้จดั ทารายงานการประชุมดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยรายละเอียดปรากฏ
ตามสาเนาที่ได้ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นว่ารายงานการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตามความเป็ นจริ ง จึง
เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ
: วาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสี ยงลงคะแนน
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2. รับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี 2558
วัตถุประสงค์และเหตุผล
: รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั และผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2558 โดย
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2558 ในรู ป CD-ROM ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสื อ
เชิญฯ แล้วนั้นได้จดั ทาขึ้นตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับ 2
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ
การลงมติ
: วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุน้ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบ
3. พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
วัตถุประสงค์และเหตุผล
: งบการเงิ น ดัง กล่ าว ได้จัดท าขึ้ น โดยถู ก ต้อ งตามที่ ค วรในสาระส าคัญ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ที่ ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต และได้รับ
ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั โดยสรุ ปสาระสาคัญ
ดังนี้
รายการ

งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์
695,598,322
หนี้สินรวม
94,819,974
*ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
600,778,348
รายได้รวม
689,478,254
*ก าไรสิ ท ธิ ส่ ว นที่ เ ป็ นของผู ้ถื อ หุ ้ น ของ
60,588
บริ ษทั ฯ
กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
0.12
* ไม่รวมส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
637,794,986
70,165,559
567,629,427
522,035,228
66,998
0.13

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงิ นของรายงานประจาปี 2558 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับ 2
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
การลงมติ
: วาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสี ยงลงคะแนน
4. พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2558
วัตถุประสงค์และเหตุผล
: บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราไม่นอ้ ยว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ
หักภาษี เงิ น ได้นิ ติบุ ค คล และสารองตามกฎหมายสาหรั บ งบการเงิ น เฉพาะของบริ ษ ัท ฯ
อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยูก่ บั แผนการ
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ลงทุน สภาพคล่อง ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่ คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ และ/หรื อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ เห็ นสมควร จึ งเห็ นควรเสนอให้ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด จานวน 42,000,000 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยจานวนหุน้ ทั้งหมด 600
ล้านหุน้ เฉลี่ยจ่ายเงินปั นผลหุน้ ละ 0.07 บาท (ในประจาปี 2558 มีกาไรสุ ทธิ 60,588,168 บาท
ตั้งเงินสารองตามกฎหมาย 5% เป็ นเงิน 3,474,367 บาท คงเหลือกาไรสุ ทธิ ที่สามารถจ่ายเงิน
ปั นผลได้ 55,961,256 บาท )
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2558
ในอัตราหุ ้นละ 0.07 บาท สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยการจ่ายเงิน
ปั น ผลจะจ่ า ยให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ มี ร ายชื่ อ ปรากฏอยู่ใ นสมุ ด ทะเบี ย นผู ้ถื อ หุ ้ น ณ วัน ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่ งเป็ นกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น (Record Date ) เพื่อสิ ทธิ เข้าร่ วมประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 1/2559 และเพื่อสิ ทธิ รับเงินปั นผล ทั้งนี้ เป็ นไปตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดว้ ยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และกาหนดจ่ายเงิ นปั นผลในวันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2559
โดยให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
การลงมติ
: วาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสี ยงลงคะแนน
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระและอนุมตั คิ ่ าตอบแทน
วัตถุประสงค์และเหตุผล
: ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 22 “ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้อง
ออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่ งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคี ยงที่ สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม (1/3)
กรรมการที่ จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ที่ สองภายหลังจดทะเบี ยนแปรสภาพ
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชน การออกจากตาแหน่ งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีการจับ
สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี ต่อๆ ไปให้กรรมการที่ อยู่ในตาแหน่ งนานที่ สุดเป็ นผูอ้ อกจาก
ตาแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่ นตาแหน่ งนานเท่าๆ กัน เป็ นจานวน
มากกว่าจานวนที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตาแหน่งโดย
วิธีจบั สลาก ทั้งนี้ กรรมการผูอ้ อกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกให้เข้ามารับตาแหน่ งใหม่อีกก็
ได้ ”
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ มีกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งออกตามวาระจานวน 3 ท่าน
(1) คุณวิชยั แซ่เซียว
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ
(2) คุณชูเดช คงสุนทร
ตาแหน่ง กรรมการ /กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
(3) คุณฐิติมา ตันติกลุ สุนทร
ตาแหน่ง กรรมการ /กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการและ
สนับสนุน
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนได้พิ จ ารณาผลการปฏิ บัติ ง านของ
กรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
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ตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับ 5
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่ อ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีก
วาระหนึ่ง และเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจาณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั และ
กรรมการชุดย่อย โดยกาหนดวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท ดังนี้
1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ (ครั้งละ)
40,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ต่อท่านครั้งละ)
20,000 บาท
3. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ (ครั้งละ)
25,000 บาท
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (ต่อท่านครั้งละ)
20,000 บาท
5. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 25,000 บาท
(ครั้งละ)
6. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
20,000 บาท
(ต่อท่านครั้งละ)

การลงมติ

ทั้งนี้ กรรมการอิ สระที่ ได้รับ การเสนอชื่ อมี คุณสมบัติ ตามนิ ยามกรรมการอิ สระของ
บริ ษทั ฯ เท่ากับข้อกาหนดขั้นต่ าตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ตามสิ่ งที่ส่งมา
ด้ วยลาดับ 6
: วาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสี ยงลงคะแนน

6. พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล
: ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 67 “ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจาปี ของ
บริ ษ ัท และก าหนดค่า สอบบัญชี ข องบริ ษทั ผูส้ อบบัญชี ผูซ้ ่ ึ งออกไปนั้นจะเลื อ กกลับ เข้า
ตาแหน่งอีกก็ได้” และข้อ 68 “ผูส้ อบบัญชีอาจเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ก็ได้ แต่ตอ้ งไม่เป็ น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริ ษทั ”
โดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ในปี 2558 คือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4521 แห่งบริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2559 ดังนี้
1.

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรื อ
(ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2557-2558 เป็ นเวลา 2 ปี )
2. นายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือในงบการเงินบริ ษทั )
3. นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือในงบการเงินบริ ษทั )
4.. นางสาวรสพร เดชอาคม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือในงบการเงินบริ ษทั )
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แห่งบริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด
และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้
รายละเอียด
ค่าสอบบัญชีประจาปี
ค่าสอบทานรายไตรมาส (ไตรมาส 1,2,3 รวม)
รวมทั้งสิ้น

ปี 2559
985,000
585,000
1,570,000

ปี 2558
985,000
585,000
1,570,000

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจ ารณาคัด เลื อ กและเสนอ โดยเห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ มสามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น เสนอแต่ ง ตั้ง
นางสาวพิ ม พ์ใ จ มานิ ต ขจรกิ จ ผูส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 4521 และ/หรื อ นายโสภณ
เพิ่มศิ ริวลั ลภ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรื อ นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุ วรรณกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรื อ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5659 เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2559 ของบริ ษทั ฯ โดยกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
ตามรายละเอียดข้างต้น เป็ นเงินรวมทั้งสิ้ น 1,570,000 บาท ซึ่ งได้พิจารณาจากคุณสมบัติตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์
ความเป็ นอิสระ มาตรฐานการทางาน ผลการปฏิ บตั ิ งาน และเมื่ อพิจารณาเปรี ยบเที ยบกับ
ปริ มาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบ
บัญชีที่เหมาะสม
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ
/ บริ ษทั ย่อย / ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด และ
บริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ย่อย จานวน 1 บริ ษทั คือ บริ ษทั ซันเอ็กซ์เพรส จากัด (“SUN”) ซึ่ งมีผสู ้ อบ
บัญชีสงั กัดบริ ษทั สอบบัญชีเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
การลงมติ
: วาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสี ยงลงคะแนน
7.

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

บริ ษทั ฯ จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น โดยท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็ นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการ
ประชุม รวมทั้งเป็ นการเก็บรักษาสิ ทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ ้นในวาระใดสามารถส่ งคาถามได้ที่ E-mail : info@wice.co.th / secretary2@wice.co.th หรื อทางไปรษณี ย ์ ส่ งไปยัง
นางสาวปรมาภรณ์ จานงสุข (เลขานุการบริ ษทั ) บริ ษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120 หรื อทางโทรสาร หมายเลข 02-681-6173-75 ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าว โดยระบุชื่อ ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้
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เพื่อความสะดวกหากท่ านผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสื อมอบฉันทะที่แนบมา
พร้อมนี้ และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่ บริ ษทั เสนอชื่ อให้เป็ นผูร้ ับมอบ
ฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ สามารถดูขอ้ มูลได้ ตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับ 4
บริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือโปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะไปยังบริ ษทั ฯ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วันทาการ ก่อนวันประชุม
เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการตรวจสอบหลักฐานเป็ นการล่วงหน้า และบริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode
ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงคะแนน
อนึ่ ง บริ ษ ัทฯ ของดแจกของที่ ระลึ ก งานประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้น และน างบประมาณในส่ วนนี้ ไ ปเพิ่ม เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเพื่อสังคม แต่มีการจัดเตรี ยมอาหารว่างไว้รับรองผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่มาร่ วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติคณะกรรมการบริ ษทั

นางสาวปรมาภรณ์ จานงสุข
เลขานุการบริ ษทั
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บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้ งที่ 1/2559

รำยงำนกำรประชุ มวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
ของ
บริษัท ไวส์ เฟรทเซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จำกัด

สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วย 1

ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ สานักงานแห่งใหญ่ของบริ ษทั ไวส์เฟรทเซอร์วสิ เซส (ประเทศ
ไทย) จากัด หรื อ “บริ ษทั ” เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร มีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบ
ฉันทะมาประชุ ม 9 คน นับจานวนหุ ้นได้ 20,800,000 หุ ้นครบเป็ นองค์ประชุม โดยที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติเลื อกนางอารยา
คงสุนทร ผูถ้ ือหุน้ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม หรื อ “ ประธาน” และได้ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2558 ตามสาเนา
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
มติทปี่ ระชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่
ประธานเสนอทุกประการ
ระเบียบวำระที่ 2

พิจำรณำอนุมตั กิ ำรแปรสภำพเป็ นบริษัทมหำชนจำกัด
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริ ษทั ประสงค์ที่จะขยายกิจการและระดมเงินทุน โดยการเสนอขาย
หุ ้นให้กบั ประชาชน และบุ คคลใดๆ ซึ่ งบริ ษทั จะระดมเงิ นทุนโดยการเสนอขายหุ ้นให้กับประชาชน และบุคคลใดๆ ได้น้ ัน
จะต้องเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแปรสภาพบริ ษทั ไวส์เฟรทเซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด
เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด โดยมอบหมายให้กรรมการ และ/หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ใน
การแปรสภาพบริ ษทั ไวส์เฟรทเซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด และเป็ นผูม้ ีอานาจจัดเตรี ยมคาขอและ
เอกสารต่างๆ ตลอดจนมีอานาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับ และเอกสารอื่นใด เพื่อให้การแปร
สภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดเสร็ จสิ้น
มติทปี่ ระชุม : ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ว ลงมติ เ ป็ นเอกฉั น ท์ อ นุ ม ัติ ก ารแปรสภาพบริ ษัท ไวส์ เ ฟรทเซอร์ วิ ส เซส
(ประเทศไทย) จากัด เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานเสนอทุกประการ
ระเบียบวำระที่ 3

พิจำรณำอนุมตั กิ ำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ ำหุ้นทีต่ รำไว้
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริ ษทั มีความประสงค์จะลดมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้เพื่อเป็ นการเพิ่มสภาพ
คล่องให้กบั หุน้ ของบริ ษทั
ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10
บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
มติทปี่ ระชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าละ 10 บาท
คงเหลือหุน้ ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานเสนอทุกประการ

8
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้ งที่ 1/2559

ระเบียบวำระที่ 4

พิจำรณำอนุมตั กิ ำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั อีกจานวน 75,000,000 บาท
แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 150,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 225,000,000 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบียนจานวน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 600,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
มติทปี่ ระชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดตามที่
ประธานเสนอทุกประการ
ระเบียบวำระที่ 5
พิจำรณำอนุมตั กิ ำรแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับกำรแปรสภำพเป็ น
บริษัทมหำชนจำกัด โดยกำรเปลี่ยนชื่ อของบริษัท กำรเปลี่ยนวัตถุประสงค์ กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ ำหุ้นที่ตรำไว้ กำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท และเรื่องอืน่ ๆ ทีจ่ ำเป็ นในกำรแปรสภำพ
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการที่ บริ ษทั แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด
การเปลี่ยนชื่อบริ ษทั การเปลี่ยนวัตถุประสงค์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้ การจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริ ษทั และเรื่ อง
อื่นๆ จึงมีความจาเป็ นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พศศศ
2535
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั เป็ นดังนี้
ข้อ 1 ชื่อบริ ษทั “ ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)”
และมีชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า “WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED”
ข้อ 2 บริ ษทั มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน
ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริ ษทั มีจานวน 47 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจศ002 ที่แนบ
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจานวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็ น 600,000,000
หุน้
(หกร้อยล้านหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
0.50
บาท (ห้าสิ บสตางค์)
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
600,000,000
หุน้
(หกร้อยล้านหุน้ )
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้
(- หุน้ )
ข้อ 5 ที่ต้ งั สานักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ กรุ งเทพมหานคร
มติทปี่ ระชุม : ที่ ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั โดยมี
รายละเอียดตามที่ประธานเสนอทุกประการ
ระเบียบวำระที่ 6

พิจำรณำอนุมตั ขิ ้ อบังคับฉบับใหม่ ของบริษัทเพือ่ ให้ สอดคล้ องกับกำรแปรสภำพเป็ นบริษัทมหำชนจำกัด
ประธาน แจ้ง ที่ ป ระชุ ม ทราบว่า สื บ เนื่ อ งจากการที่ บ ริ ษ ัท แปรสภาพเป็ นบริ ษ ัท มหาชนจ ากัด จึ ง
เห็นสมควรกกาหนดข้อบังคับของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พศศศ 2535 จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิขอ้ บังคับของบริ ษทั ฉบับใหม่ รายละเอียดตามร่ างข้อบังคับ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
มติทปี่ ระชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิขอ้ บังคับของบริ ษทั ฉบับใหม่ โดยรายละเอียดตามที่
ประธานเสนอทุกประการ
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ระเบียบวำระที่ 7

พิจำรณำอนุมตั จิ ดั สรรหุ้นสำมัญเพิม่ ทุน
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สื บเนื่ องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 150,000,000
หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท จึ งเสนอให้อนุ มตั ิจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุ คคล 2 กลุ่ม ตามรายละเอี ยด
ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มประชาชนทัว่ ไป (Initial Publice Offering) เพื่อประโยชน์ในการขยายกิจการ และการกระจาย
สัดส่ วนการถือครองหุ ้นให้ประชาชนทัว่ ไป บริ ษทั จึงมีความประสงค์จะเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ ไป โดย
จัดสรรและเสนอขายหุน้ ต่อกลุ่มประชาชนทัว่ ไปเป็ นจานวน 142,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริ หารเป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณากาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเสนอขาย เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข จานวนและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้น
ดังกล่าว รวมทั้งมีอานาจแต่งตั้งผูจ้ ดั การจัดจาหน่ายและ/หรื อผูจ้ ดั จาหน่าย และรับประกันการจัดจาหน่าย และดาเนิ นการใดๆ
อันจาเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุน้ ดังกล่าวทุกประการ
(2) กลุ่มพนักงานของบริ ษทั โดยให้จดั สรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อผูบ้ ริ หารที่มิใช่กรรมการ
ของบริ ษทั และพนักงานของงบริ ษทั พร้อมกับหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปจานวนไม่เกิน 7,500,000 หุ ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
หากมีหุน้ เหลือจากการจัดสรรและเสนอขายหุน้ ต่อผูบ้ ริ หารที่มิใช่กรรมการของบริ ษทั และพนักงานของ
บริ ษทั ดังกล่าวข้างต้น ให้หุ้นส่ วนที่เหลือทั้งหมดไปรวมกับหุ ้นที่ เสนอขายต่อกลุ่มประชาชนทัว่ ไปภายใต้บงั คับของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจศ28/2551 และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งอาจแบ่งเป็ นการเสนอขายในคราวเดียวหรื อหลายคราวก็ได้
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริ หารเป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณากาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเสนอขาย เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย เงื่ อนไข จานวนและรายละเอียดอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้น
ดังกล่าว รวมทั้งมีอานาจแต่งตั้งผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย และ/หรื อผูจ้ ดั จาหน่าย และรับประกันการจัดจาหน่าย และดาเนิ นการ
ใดๆ อันจาเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุน้ ดังกล่าวทุกประการ
มติทปี่ ระชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิจดั สรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพี่มทุนของบริ ษทั ต่อ
ประชาชนทัว่ ไป ต่อผูบ้ ริ หารที่ มิใช่ กรรมการของบริ ษทั พนักงานของบริ ษทั และการมอบอานาจ โดยมี รายละเอี ยดตามที่
ประธานเสนอทุกประการ
ระเบียบวำระที่ 8
ค่ ำตอบแทน

พิจำรณำเลือกตั้งคณะกรรมกำร กำหนดกรรมกำรผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่ อผูกพันบริ ษัท และกำหนด

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่ องจากการแปรสภาพบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดนั้น จะต้องมี
การเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ และกาหนดกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ซึ่ งตามข้อบังคับฉบับใหม่ของบริ ษทั
กาหนดให้คณะกรรมการของบริ ษทั กาหนดให้คณะกรรมการของบริ ษทั มีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คนและกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่ง
อนึ่ ง ต้องมีถิ่นที่ อยู่ในประเทศไทย ประธานเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาเลื อกตั้งกรรมการ กรรมการผูม้ ี อานาจลงนาม และ
กรรมการอิสระของบริ ษทั ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผูม้ ีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็ นกรรมการ กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และกรรมการ
อิสระของบริ ษทั
รำยชื่อกรรมกำร
ตำแหน่ ง
1. นายเอกพล
พงศ์สถาพร
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. รศศดรศ รุ ธิร์
พนมยงค์
กรรมการและกรรมการอิสระ
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3.
4.
5.
6.
7.

นายวิชยั
นายเจริ ญเกียรติ
นางอารยา
นายชูเดช
นางสาวฐิติมา

แซ่เซียว
หุตะนานันทะ
คงสุนทร
คงสุนทร
ตันติกลุ สุนทร

8. นางสาวพรไพเราะ ตันติกลุ สุนทร
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กรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายปฎิบตั ิการ
และสนับสนุน
กรรมการ

โดยกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั คือ “นางอารยา คงสุ นทร หรื อ นายชูเดช คงสุ นทร หรื อ
นางสาวฐิ ติม า ตัน ติ กุลสุ นทร หรื อ นางสาวพรไพเราะ ตันติ กุล สุ น ทร กรรมการสองในสี่ คนนี้ ลงลามมื อชื่ อร่ วมกัน และ
ประทับตราสาคัญของบริ ษทั ”
ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมี
รายละเอียดขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4
ประธาน เสนอให้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้
ตำแหน่ ง
กำหนดค่ ำตอบแทนในกำรเข้ ำประชุมครั้งละ
ประธานกรรมการ
40,000 บาท
กรรมการ
20,000 บาท
มติทปี่ ระชุม : ที่ ประชุ มพิจารณาแล้ว ลงมติ เป็ นเอกฉันท์ อนุ มตั ิ เลื อก (1) นายเอกพล พงศ์สถาพร (2) รศศดรศ รุ ธิร์
พนมยงค์ (3) นายวิ ชัย แซ่ เ ซี ย ว (4) นายเจริ ญ เกี ย รติ หุ ต ะนานั น ทะ (5) นางอารยา คงสุ น ทร (6) นายชู เ ดช คงสุ น ทร
(7) นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุ นทร (8) นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุ นทร เป็ นกรรมการและกาหนดกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั คือ “นางอารยา คงสุ นทร หรื อ นายชูเดช คงสุ นทร หรื อ นางสาวฐิ ติมา ตันติกุลสุ นทร หรื อ นางสาวพรไพเราะ
ตันติกลุ สุนทร กรรมการสองในสี่ คนนี้ ลงนามมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั ” พร้อมทั้งกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่ ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่ ประธานเสนอทุ ก
ประการ
ระเบียบวำระที่ 9
พิจำรณำเลือกตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ กำหนดขอบเขต หน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและกำหนดค่ ำตอบแทน
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กาหนดให้มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบจะต้องมี
คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนิ นงานตามที่ กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พศศศ 2535 (ฉบับ
แก้ไ ข) รวมทั้งประกาศตลาดหลักทรั พย์แห่ ง ประเทศไทย เรื่ องคุ ณสมับ ติ และขอบเขตการด าเนิ นงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (ฉบับที่ 1) พศศศ 2542 (บจ/ร 01-04) ตลอดจนประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจศ28/2551 เรื่ องการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
ประธานเสนอเลือกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อและตาแหน่งดังนี้
รำยชื่อกรรมกำรตรวจสอบ
ตำแหน่ ง
1. รศศดรศ รุ ธิร์
พนมยงค์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายวิชยั
แซ่เซียว
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายเจริ ญเกียรติ
หุตะนานันทะ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
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โดยมี นายวิชยั แซ่เซี ยว เป็ นกรรมการตรวจสอบ ผูท้ ี่มีความรู ้ความเข้าใจหรื อมีประสบการณ์ ด้านการ
บัญชี หรื อการเงิ น เพียงพอที่ จะทาหน้าที่ ในการสอบทานความน่ าเชื่ อถือของงบการเงิ น และเสนอแต่งตั้งนางสาววรลักษณ์
ลิ้มสุขประเสริ ฐ เป็ นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ
ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดวาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั คราวละ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พน้
จากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อีก
กาหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดขอบเขต
หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4 และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
ตำแหน่ ง
กำหนดค่ ำตอบแทนในกำรเข้ ำประชุมครั้งละ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
25,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท
มติทปี่ ระชุม : ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ว ลงมติ เ ป็ นเอกฉั น ท์ เ ลื อ ก (1) รศ.ดร. รุ ธิ ร์ พ นมยงค์ (2) นายวิ ชัย แซ่ เ ซี ย ว
(3) นายเจริ ญเกี ยรติ หุ ตะนานันทะ เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ พร้ อมทั้ง
กาหนดขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
มีรายละเอียดตามที่ประธานเสนอทุกประการ
ระเบียบวำระที่ 10 พิจำรณำเลือกตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำแทน กำหนดขอบเขต หน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบของ
คระกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทน และกำหนดค่ ำตอบแทน
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เรื่ องการกากับดูแลกิ จการที่ ดี (Good
Corporate Governance) ตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอเสนอเลือกตั้งบุคคล
ดังต่อไปนี้ เป็ นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษทั
รำยชื่อกรรมกำรสรรหำฯ
ตำแหน่ ง
1. นายเจริ ญเกียรติ หุตะนานันทะ
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายวิชยั
แซ่เซียว
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางอารยา
คงสุนทร
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
ประธาน เสนอให้ที่ป ระชุ ม พิจ ารณาก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ ง ของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษทั คราวละ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการตรวจสอบที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อีก
กาหนดขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามสิ่ งที่ส่ง
มาด้วย 4 และกาหนดเบี้ยประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาตามตารางต่อไปนี้
ตำแหน่ ง
กำหนดค่ ำตอบแทนในกำรเข้ ำประชุมครั้งละ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 25,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
20,000 บาท
มติทปี่ ระชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็ นเอกฉันท์ เลือก (1) นายเจริ ญเกียรติ หุ ตะนานันทะ (2) นายวิชยั แซ่เซี ยว
(3) นางอารยา คงสุนทร เป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกาหนดขอบเขต อานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานเสนอทุกประการ
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ระเบียบวำระที่ 11 พิจำรณำเลือกตั้งคณะกรรมกำรบริ หำร กำหนดขอบเขต หน้ ำที่ ควำมรั บผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริหำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำร
ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการบริ หารจานวน 4 ท่าน เพื่อความพร้อมสาหรับ
การนาบริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
รำยชื่อกรรมกำรบริหำร
ตำแหน่ ง
1. นางอารยา คงสุนทร
กรรมการบริ หาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2. นายชูเดช คงสุนทร
กรรมการบริ หาร / กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
3. นาวสาวฐิติมา ตันติกลุ สุนทร
กรรมการบริ หาร / กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการและ
สนับสนุน
4. นางสาวพรไพเราะ ตันติกลุ สุนทร
กรรมการบริ หาร
กาหนดขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4 และ
กาหนดขอบเขต อานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4
มติทปี่ ระชุม : ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ว ลงมติ เ ป็ นเอกฉัน ท์เ ลื อ ก (1) นางอารยา คงสุ น ทร (2) นายชู เ ดช คงสุ น ทร
(3) นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุ นทร (4) นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุ นทร เป็ นคณะกรรมการบริ หาร และแต่งตั้งนางอารยา คง
สุ นทรเป็ นประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร รวมทั้งกาหนดขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมกรบริ หาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานเสนอทุกประการ
ระเบียบวำระที่ 12

พิจำรณำเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำสอบบัญชี
ประธาน เสนอให้ทีประชุมพิจารณาเลือกตั้งผูส้ อบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไปสิ้ นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และกาหนดค่าสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี ได้แก่
1. คุณโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182
2. คุณรุ ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516
3. คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521
4. คุณรสพร เดชอาคม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659
ของบริ ษทั สานักงานอี วาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจาก กศลศตศ เป็ นผูส้ อบ
บัญชี ของบริ ษทั ไวส์ โลจิ สติกส์ จากัด (มหาชน) สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ถดั ไป สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดย
กาหนดค่าสอบบัญชี เป็ นจานวนเงิ น 1,000,000 บาท (หนึ่ งล้านบาท) ซึ่ งราคาดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว
มติทปี่ ระชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็ นเอกฉันท์เลือก คุณพิมพ์ใจ มานิ ตขจรกิจ เป็ นผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่
4521 ของบริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ไว้เป็ นจานวนเงิ น 1,000,000 บาท โดยมี
รายละเอียดตามที่ประธานเสนอทุกประการ
ระเบียบวำระที่ 13 พิจำรณำอนุ มัตินำหุ้ นของบริ ษัทเข้ ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย และเข้ ำทำข้ อตกลงกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากที่จดั สรรและเสนอขายหุ ้นให้แก่ประชาชนทัว่ ไป และบุคคล
ใดๆ ประธานเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิให้นาหุ ้นเข้าจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนกับตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย และพิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารเข้า ท าข้อ ตกลงกับ ตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศ ว่าหากหลักทรั พย์ข องบริ ษ ัท เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริ ษทั ยินดีที่จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
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ประเทศไทยทุกประการ รวมทั้ง มอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อบุคคลที่ได้รับ
มอบจากคณะกรรมการบริ หารเป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนิ นการใดๆ อันจาเป็ นหรื อเกี่ ยวเนื่ องกับการนาหุ ้นของบริ ษทั เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังกล่าวได้ทุกประการซึ่ งรวมถึงการจัดทา ลงนาม ส่ งมอบ และ/หรื อยื่นคาขอต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พิจารณารับหุ ้นของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน การจัดเตรี ยมเอกสาร สัญญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องและดาเนินการติดต่อกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยราชการ
หรื อองค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใดๆ เพื่อการดังกล่าว เป็ นต้น
มติทปี่ ระชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิให้นาหุ ้นของบริ ษทั เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และอนุ มตั ิเข้าทาข้อตกลงการจดทะเบี ยนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย รวมทั้งมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ หารเป็ นผ็มีอานาจในการดาเนิ นการใดๆ อันจาเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่ องกับการนาหุ ้นของบริ ษทั เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ดังกล่าวได้ทุกประการซึ่ งรวมถึงการจัดทา ลงนาม ส่ งมอบ และ/หรื อยื่นคาขอต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิจารณารับหุน้ ของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน การจัดเตรี ยมเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และดาเนิ นการติดต่อกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หน่วยราชการ หรื อ
องค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใดๆ เพื่อการดังกล่าว เป็ นต้น โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานเสนอทุกประการ
ระเบียบวำระที่ 14 พิจ ำรณำอนุ มั ติม อบหมำยบุ ค คลลงลำยมือ ชื่ อ ก ำกั บ เอกสำรในแบบแสดงรำยกำรข้ อ มู ล เสนอขำย
หลักทรัพย์ และร่ ำงหนังสือชี้ชวนของบริษัท
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการออกและเสนอขายหุ ้นต่อประชาชนทัว่ ไป และบุคคลใดๆ นั้น
กรรมการทุกคนและผูท้ ี่ดารงตาแหน่งสู งสุ ดในสายงานบัญชีของบริ ษทั ต้องลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนของบริ ษทั เพื่อเป็ นการรับรองความถูกต้องของข้อมูล ดังนั้น เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสาร
ทั้งหมดเป็ นเอกสารที่ กรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ เป็ นชุดเดี ยวกัน ประธาน จึ งเสนอให้
มอบหมายให้ นางอารยา คงสุ นทร หรื อนายชูเดช คงสุ นทร เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับในเอกสารทุกหน้าของแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนของบริ ษทั
มติทปี่ ระชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิมอบหมายให้ นางอารยา คงสุ นทร หรื อ นายชูเดช คง
สุนทร เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับในเอกสารทุกหน้าของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน
ของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานเสนอทุกประการ
ระเบียบวำระที่ 15
ของบริษัท

พิจำรณำอนุมัติแต่ งตั้งบริษัท ศู นย์ รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากที่จาหน่ายและเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ ไป และ
บุ ค คลใดๆ บริ ษ ัท จาเป็ นต้องมี นายทะเบี ย นหลักทรั พ ย์ข องบริ ษทั ประธานจึ ง เสนอให้อ นุ ม ัติ แต่ ง ตั้ง บริ ษ ัท ศู นย์รั บฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษทั
มติทปี่ ระชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั้ง บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ระเบียบวำระที่ 16

พิจำรณำเรื่องอืน่ ๆ
-ไม่มี-
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ปิ ดประชุมเวลา 11.45 นาฬิกา

ลงชื่อศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศประธานที่ประชุม
( นางอารยา คงสุนทร)

ลงชื่อศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นางสาวบุศริ นทร์ ต่วนชะเอม)
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ข้ อมูลเกีย่ วกับกรรมกำรอิสระและเป็ นกรรมกำรตรวจสอบ ทีบ่ ริษัทฯ
เสนอชื่ อให้ เป็ นผู้มอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น

สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วย 3

ชื่อ – นำมสกุล
ตาแหน่ง
อายุ
ที่อยู่

นำยเอกพล พงศ์ สถำพร
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
52 ปี
196 ซอยพหลโยธิน 40 แขวงเสนานิคม เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาโท MBA (Finance &Marketing) Kellog School of
Management, Northwestern University,USA.
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร
- ไม่มี การถือหุน้ ในบริ ษทั
- ไม่มี การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอ - ไม่มี ในการประชุม
ชื่อ – นำมสกุล
ตาแหน่ง
อายุ
ที่อยู่

รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
48 ปี
39/87 หมู่ที่ 3 ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) International Logistics,Cardiff Business
School,Cardiff University,Wales,United Kingdom
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร
- ไม่มี การถือหุน้ ในบริ ษทั
- ไม่มี การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอ - ไม่มี ในการประชุม
ชื่อ – นำมสกุล
ตาแหน่ง

นำยเจริญเกียรติ หุตะนำนันทะ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
อายุ
65 ปี
ที่อยู่
48/41 ซอยรามคาแหง 102 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุ งเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร
- ไม่มี การถือหุน้ ในบริ ษทั
- ไม่มี การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอ - ไม่มี ในการประชุม

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

--

อำกรแสตมป์
Stamp
20 บำท
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แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B
เขียนที่........................................................................................
Made at
วันที่..................เดือน........................................พ.ศ...............................
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า.................................................................................……….............. สัญชาติ………..........................................…...................
I / We
Nationality
อยูบ่ า้ นเลขที่...............……..............................ถนน.…………….................................................ตาบล/แขวง…….............................….........................
Residing at No.
Street
Sub-district
อาเภอ/เขต........................................................... ............จังหวัด..…….....................................................รหัสไปรษณี ย.์ ……….....................................
District
Province
Post Code
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
As a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited,
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม...............................................................หุ ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................เสี ยง ดังนี้
holding a total number of
shares and having total voting right of
votes as follow:
หุน้ สามัญ...............................................................หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ................................................................เสี ยง
Ordinary share
shares, with the voting right of
votes
หุน้ บุริมสิ ทธิ .......................................................หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................................เสี ยง
Preferred share
shares, with the voting right of
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)........…………....................................................….อายุ……...................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่.……...................………………..….......
Name
Age
Years Residing at No.
ถนน..................................ตาบล/แขวง..................................อาเภอ/เขต.............................จังหวัด...................................รหัสไปรษณี ย.์ ............… หรือ
Street
Sub- district
District
Province
Post Code
OR
(2) นำยเอกพล พงศ์ สถำพร อายุ 52 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 196 ซอยพหลโยธิน 40 แขวงเสนานิคม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
หรือ
Mr. Ekaphol Pongstabhon Age 52 years, Residing at No. 196 Soi Phaholyothin 40, Sena Nikhom, Jatujak, Bangkok
OR
(3) รศ.ดร.รุ ธิร์ พนมยงค์ อายุ 48 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 39/87 หมู่ที่ 3 ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
หรือ
Assoc. Prof. Dr. Ruth Banomyong Age 48 years, Residing at No.39/87 Moo.3 Tambon Bang Talat , Pak kret
district, Nonthaburi
OR
(4) นำยเจริญเกียรติ หุตะนำนันทะ อายุ 65 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 48/41 ซอยรามคาแหง 102 แขวงสะพานสู ง เขตสะพานสู ง
กรุ งเทพมหานคร
หรือ
Mr. Charoenkiat Huthananuntha Age 65 years, Residing at No. 48/41 Moo.3 Soi Ramkhamhaeng 102 bridge Sung,
Bangkok
OR

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

--
-------------------------------
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559
anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders’ Annual General Meeting No. 1/2016
ในวันที่ 20 เมษำยน 2559 เวลำ 10:00 น. ณ ณ ห้ องสุ รศักดิ์ 1 ชั้ น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สำทร กรุ งเทพฯ (Eastin Grand Hotel Sathorn
Bangkok) เลขที่ 33/1 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุ งเทพฯ (ติดกับสถำนีรถไฟฟ้ ำสุ รศักดิ์ ทำงออกที่ 4)
to be held on April 20, 20166 at 10:00 p.m., at the Room Surasak 1 ,11 floor of Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok 33/1 South Sathorn
Road, Yannawa,Sathorn, Bangkok10120 ( Next to Surasak BTS Exit 4 )
หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows:
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558
Agenda 1 To certify the minutes of the previous Shareholders’ Extraordinary General Meeting held No.1/2015
on April 1,2015
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี 2558
Agenda 2 To acknowledge the Board of Director’s report on the year 2015 operation.
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและกาไรขาดทุนประจาปี 2558 สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
Agenda 3 To consider and approve the balance sheet and the profit and loss statement for the financial year that ended on 31
December 2015
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2558
Agenda 4 To consider the allocation of profits and paying dividends for the year 2015
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

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

-------
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ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมตั ิค่าตอบแทน
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those who are retiring by rotation and approve the
directors’ remunerations.
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
กำรแต่ งตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
Appointment of the certain directors as follows:
ชื่อกรรมการ นำยวิชัย แซ่ เซียว กรรมกำรอิสระ /กรรมกำรตรวจสอบ
Name of Director: Mr. Wichai Xiao Independent /Audit Committee
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ นำยชู เดช คงสุ นทร
กรรมกำร /กรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ
Name of Director: Mr. Chudet Kongsoonthorn
Director
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ นำงสำวฐิ ติมำ ตันติกุลสุ นทร กรรมกำร /กรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ ำยปฏิบัติกำรและสนับสนุน
Name of Director Miss. Thitimar Tantikulsunthorn Director
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2559
Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditors for the 2016 financial year and fix the auditors’ fees.
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 7 To consider other business (if any)
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
-------
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(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้อง
Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein.
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
Will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous,
หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด
or in cases this meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion.
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ
All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein,
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.
ลงชื่อ...................................................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signed (..............................................................................................................) shareholder
ลงชื่อ....................................................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy

หมำยเหตุ:ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้า ร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
Remarks: 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.
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้ งที่ 1/2559

รำยชื่อและประวัติกรรมกำรทีอ่ อกตำมวำระ
ประจำปี พ.ศ. 2558
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่ งตั้ง

:

สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วย 5

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
(ได้ ผ่ำนกำรพิจำรณำสรรหำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทน)

ชื่อ-นำมสกุล
อำยุ
สั ญชำติ
ประวัติกำรศึกษำ
กำรอบรมหลักสู ตรกรรมกำร

:
:
:
:
:

นำยวิชัย แซ่ เซียว
48 ปี
ไทย
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ประกาศนียบัตรหลักสู ตร
Director Accreditation Program (DAP รุ่ นที่ 111/2014)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ตำแหน่ งปัจจุบัน
: กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
กำรถือหุ้นในบริษัท
: ไม่มีการถือหุน้
ควำมสั มพันธ์ ทำงครอบครัวกับผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ : ไม่มี
ประวัติกำรทำงำน
กำรดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอืน่
(ก) จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน
กรรมการ
บริ ษทั ไทรทัน จากัด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี
บริ ษทั ไทรทัน ฟิ ล์ม จากัด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี
บริ ษทั ไทรทัน – เอ็ก จากัด
(ข) ชื่อบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น)
- ไม่มีการดารงตาแหน่ง
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณี ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มกี ารดารงตาแหน่ง
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ ง
: ปี 2557 – ปัจจุบนั (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 )
กำรเข้ ำร่ วมประชุ ม ในปี 2558
: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 4 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 3 ครั้ง(คิดเป็ น 100%)
คุณสมบัติต้องห้ ำม

ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทาโดยทุจริ ต
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้ งที่ 1/2559

การมี / ไม่มีส่วนได้เสี ยในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริ ษทั /บริ ษทั ใหญ่/บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ ในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
- เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับ
ไม่เป็ น
เงินเดือนประจา
ไม่เป็ น
- เป็ น/ไม่เป็ น ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
ไม่มี
(เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ หาร/การให้กยู้ ืมหรื อการกูย้ มื เงิน)
ไม่เป็ น
- เป็ น/ไม่เป็ น ญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย
- เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้
ไม่เป็ น
รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั ฯ
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้ งที่ 1/2559

รำยชื่อและประวัติกรรมกำรทีอ่ อกตำมวำระ
ประจำปี พ.ศ. 2558
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่ งตั้ง

:

กรรมกำร / กรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ
(ได้ ผ่ำนกำรพิจำรณำสรรหำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทน)

ชื่อ-นำมสกุล
อำยุ
สั ญชำติ
ประวัติกำรศึกษำ
กำรอบรมหลักสู ตรกรรมกำร

:
:
:
:
:

นำยชู เดช คงสุ นทร
51 ปี
ไทย
ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาพาณิ ชยนาวี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสู ตร
Director Accreditation Program (DAP รุ่ นที่ SEC/2014)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ตำแหน่ งปัจจุบัน
: กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
บริ ษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
กำรถือหุ้นในบริษัท
: จานวน 108,939,320 หุน้ (18.16%) (ปิ ดสมุดทะเบียนหุน้ ณ วันที่ 04/01/2559)
ควำมสั มพันธ์ ทำงครอบครัวกับผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ : สามี นางอารยา คงสุ นทร
ประวัติกำรทำงำน
กำรดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอืน่
(ก) จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ซัน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด
(ข) ชื่อบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น)
- ไม่มีการดารงตาแหน่ง
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณี ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มกี ารดารงตาแหน่ง
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ ง
: ปี 2557 – ปัจจุบนั (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 )
กำรเข้ ำร่ วมประชุ ม ในปี 2558
: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 4 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)
คุณสมบัติต้องห้ ำม
ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทาโดยทุจริ ต
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รำยชื่อและประวัติกรรมกำรทีอ่ อกตำมวำระ
ประจำปี พ.ศ. 2558
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่ งตั้ง

:

กรรมกำร / กรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ ำยปฏิบัติกำรและสนับสนุน
(ได้ ผ่ำนกำรพิจำรณำสรรหำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทน)

ชื่อ-นำมสกุล
อำยุ
สั ญชำติ
ประวัติกำรศึกษำ

:
:
:
:

นำงสำวฐิ ติมำ ตันติกุลสุ นทร
50 ปี
ไทย
ปริ ญญาโท คณะวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กำรอบรมหลักสู ตรกรรมกำร
: ประกาศนียบัตรหลักสู ตร
Director Accreditation Program (DAP รุ่ นที่ SEC/2014)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
SME ADVANCED รุ่ นที่ 1
ตำแหน่ งปัจจุบัน
: กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการและสนับสนุน
บริ ษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
กำรถือหุ้นในบริษัท
: จานวน 66,857,280 หุน้ (11.14%) (ปิ ดสมุดทะเบียนหุน้ ณ วันที่ 04/01/2559)
ควำมสั มพันธ์ ทำงครอบครัวกับผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ : น้องสาว นางอารยา คงสุ นทร
ประวัติกำรทำงำน
กำรดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอืน่
(ก) จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน
- ไม่มีการดารงตาแหน่ง
(ข) ชื่อบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น)
- ไม่มีการดารงตาแหน่ง
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณี ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มกี ารดารงตาแหน่ง
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ ง
: ปี 2557 – ปัจจุบนั (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 )
กำรเข้ ำร่ วมประชุ ม ในปี 2558
: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 4 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)
คุณสมบัติต้องห้ ำม
ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทาโดยทุจริ ต

24
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้ งที่ 1/2559

กำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท สำหรับปี 2559
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ที่ ประชุ มคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้ งที่ 1/2558 เมื่ อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ได้มีมติ ใ ห้
นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปี ที่ผ่านมา ซึ่ งมีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการที่
เสนอยังเป็ นอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
ในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเห็นชอบ
ให้นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการโดยกาหนดเป็ นค่าตอบแทนเบี้ยประชุมวงเงินรวมสู งสุ ดไม่
เกิน 1,500,000 บาท เท่ากับปี ก่อน ตามรายละเอียด ดังนี้
ตำรำงแจกแจงค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ในรู ปแบบเบีย้ ประชุม ปี 2559
ลำดับ
1
2
3
4
5
6

ตำแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวน
(ท่ ำน)
1
7
1
2
1
2

ค่ ำเบีย้ ประชุม
(บำท/ครั้ง/ท่ ำน)
40,000
20,000
25,000
20,000
25,000
20,000

หมำยเหตุ : กรรมการบริ ษทั จานวน 4 ท่าน แสดงความจานงสละสิ ทธิ ที่ได้รับค่าตอบแทนเบี้ยประชุม เนื่องจากดารงตาแหน่งเป็ น
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ซึ่ งได้รับค่าตอบแทนในรู ปของเงินเดือนแล้ว

เปรี ยบเทียบระหว่าง ปี 2557 และ ปี 2558 บริ ษทั ฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนในรู ปของเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ดังนี้

ลำดับ
1
2
3
4
5
6

ตำแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ปี 2557
ค่ ำเบีย้ ประชุม
(บำท/ครั้ง/ท่ ำน)
40,000
20,000
25,000
20,000
-

ปี 2558
ค่ ำเบีย้ ประชุม
(บำท/ครั้ง/ท่ ำน)
40,000
20,000
25,000
20,000
25,000
20,000

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสู งสุ ดที่ผู ้
ถือหุน้ อนุมตั ิเป็ นค่าตอบแทนเบี้ยประชุมให้กบั กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ และนาเสนอที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนเบี้ ยประชุมต่อไป ส่ วนของเงิ น
โบนัสที่จ่ายปลายปี จะขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงานประจาปี โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
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บริษัทฯ ได้ กำหนดนิยำม “กรรมกำรอิสระ”

สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วย 6

เท่ ำกับข้ อกำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ดังนี้
1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ งของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ดังนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ
ด้วย
2. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้เงิ นเดือนประจาหรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุ มของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดี ยวกัน ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของ
บริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ งเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่ จะได้รับการ
เสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มี หรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผู ้
ถือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ก่นอวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ วาร หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย
การรับ หรื อให้กยู้ มื ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผล
ให้บริ ษทั ฯ หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั
หรื อตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้ นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการ
คานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ งปี ก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของงสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
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6. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน
ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขัน ที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษา ที่ รับเงิ นเดื อน
ประจา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรรหนึ่ ง 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตดั สิ นในการดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับ
เดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision)
ได้
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สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วย 7

หมวด 4
กำรประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 38 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างน้อยปี ละหนึ่ ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การ
ประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทาภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้ นสุ ดรอบปี ทางการบัญชีของบริ ษทั การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราว
อื่นๆ ให้เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรหรื อเมื่อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันไม่
น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่าได้ท้ งั หมด หรื อจานวนผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่ งมีหุ้นรวมกัน
ไม่ น้อ ยกว่ า หนึ่ งในสิ บ (1/10) ของจ านวนหุ ้ น ที่ จ าหน่ า ยได้ท้ ัง หมด เข้า ชื่ อ กัน ท าหนั ง สื อ ในฉบับ เดี ย วกัน ร้ อ งขอให้
คณะกรรมการประชุ มวิส ามัญ เมื่ อ ใดก็ ได้โดยหนัง สื อ ร้ อ งขอนั้น จะต้อ งระบุ ว่า ให้เรี ยกประชุ มเพื่อ การใดไว้ใ ห้ชัดเจน
คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้ อ 39 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทา มีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริ ษทั ได้ดาเนินการไปในระยะรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
(3) พิจารณาจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผล
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทน
(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริ ษทั
(6) กิจการอื่นๆ
ข้ อ 40 ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา พร้อม
ทั้ง เสนอความเห็ น และคาแนะน าของคณะกรรมการให้เ รื่ อ งดังกล่ าวและจัด ส่ ง ให้ผูถ้ ื อ หุ ้น นายทะเบี ยนและต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์ในกรณี ที่บริ ษทั เข้าจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพย์ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม
คาบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นให้โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่าสาม (3) วัน
ข้ อ 41 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผูร้ ับมอบฉันทะไม่
จาเป็ นต้องเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั การมอบฉันทะจะต้องท าเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่ อผูม้ อบฉันทะและท าตามแบบที่นาย
ทะเบียนบริ ษทั มหาชนจากัดกาหนด
ก่ อนเข้าร่ วมประชุ ม ผูร้ ั บมอบฉันทะจะต้องยื่น หนังสื อมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรื อบุคคลซึ่ งประธานกรรมการ
กาหนดไว้
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ข้ อ 42 การประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผถู้ ือหุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) เข้าประชุ มรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ ง (1/2) ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสาม ( 1/3) ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดจึงเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเข้ามาร่ วมประชุม
ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ การประชุมเป็ นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้นัดประชุ มใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัด
ประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จาเป็ นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 43 ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั
ว่าด้วยการประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้
รองประธานกรรมการเป็ นประธานแทน กรณี ไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู้ ือหุ ้นซึ่ ง
มาประชุ มเลือกผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ ง (1) เป็ นประธานในที่ประชุ ม และให้การประชุ มดาเนิ นไปตามลาดับวาระที่กาหนดไว้ใน
หนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
ข้ อ 44 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่ง (1) เสี ยงต่อหนึ่ง (1) การออกเสี ยงลงคะแนนในส่ วนที่ถือว่าหุ ้นหนึ่ ง
มีเสี ยงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บงั คับกับกรณี ที่บริ ษทั ได้ออกหุน้ บุริมสิ ทธิและกาหนดให้มีสิทธิออกเสี ยงคะแนนน้อยกว่าหุน้ สามัญ
ในกรณี ที่มีผถู้ ือหุ ้นร่ วมกันในหุ ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจานวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ ใน
การออกเสี ยงลงคะแนน
การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนน
ลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่ วนวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนลับนั้นให้เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด
ในกรณี ที่ผถู้ ือหุน้ มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องอันใด ผูถ้ ือหุ ้นจะออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสี ยง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ข้ อ 45 มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ การออกเสี ยงลงมติใดๆ หรื อการอนุ มตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบ
จากเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิ ทธิ อ อกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ป ระธานในที่
ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและก็
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนอื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ ยวกับการให้เช่ ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุน
(ง) การเพิ่มทุนหรื อการลดทุน
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(จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิและข้อบังคับของบริ ษทั
(ฉ) การออกหุน้ กู้
(ช) การควบบริ ษทั
(ซ) การเลิกบริ ษทั
(ฌ) เรื่ องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
ข้ อ 46 ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุ มไม่เสร็ จหรื อพิจาณาเรื่ องที่ผถู้ ือหุ ้นซึ่ งมี
หุ ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็ จ และจาเป็ นต้อง
เลื่อนการพิจารณาเรื่ องดังกล่าวไป ให้ที่ประชุมกาหนดสถานที่วนั และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ ง
หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการ
ประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
ข้ อ 47 สถานที่จดั การประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ต้องอยู่ในท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั ของ
สาขาของบริ ษทั หรื อจังหวัดใกล้เคียง ตามที่ประธานกรรมการ หรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกาหนด
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เอกสำรและหลักฐำนทีผ่ ้ เู ข้ ำร่ วมประชุ มต้ องแสดงก่ อนเข้ ำร่ วมประชุ ม
และระเบียบปฏิบัติในกำรประชุ ม

สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วย 8

การลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 ของบริ ษทั ไวส์ โลจิ สติกส์ จากัด (มหาชน) จะดาเนิ นการ
ลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode โดยบริ ษทั ควิดแลบ จากัด และรับบัตรลงคะแนนได้ ณ จุดลงทะเบียน
1. กำรลงทะเบียน
ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืน่ เอกสาร หรื อเอกสารเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลา
ประชุมได้ต้ งั แต่เวลา 8.00 นศ ของวันที่ 20 เมษายน 2559
2. เอกสำรทีผ่ ้เู ข้ ำร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ ำร่ วมประชุม
กรณีบุคคลธรรมดำ
กรณี ผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อ
เดินทางต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
กรณี มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียว
เข้าร่ วมประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนตามแบบหนังสื อ มอบฉัน ทะ ที่ แ นบมาพร้ อ มหนังสื อ บอกกล่ าวนัดประชุ ม หรื อ
Download หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ขศ จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.wice.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ
ลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ หากมีการแก้ไข หรื อ ขีดลบข้อความที่สาคัญผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทุก
แห่ง และหนังสื อมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20ศ-บาท
ผูร้ ับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อ หนังสื อเดิ นทางของผูร้ ั บมอบ
ฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการบริ ษทั ฯ สามารถมอบฉันทะให้
 นายเอกพล พงศ์สถาพร
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
อายุ 52 ปี
หรื อ
 รศศดรศ รุ ธิร์ พนมยงค์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 48 ปี
หรื อ
 นายเจริ ญเกียรติ หุตะนานันทะ ประธานกรรมการสรรหาฯ/กรรมการตรวจสอบ อายุ 65 ปี
/กรรมการอิสระ
รายละเอียดเกี่ ยวกับผูร้ ับมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3 เพื่อความสะดวก โปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะและเอกสารหรื อ
หลักฐานไปยัง
เลขานุการบริ ษทั บริ ษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120 ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน
กรณีนิตบิ ุคคล
กรณี มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม ผูม้ อบฉันทะจะต้องจัดเตรี ยมเอกสารดังต่อไปนี้
- หนัง สื อ มอบฉั น ทะซึ่ งลงนามโดยผู ้มี อ านาจลงนามผู ก พัน นิ ติ บุ ค คลตามหนัง สื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คลพร้ อ ม
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณี ผูม้ อบฉันทะเป็ นนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสาเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคล ซึ่ งรับรอง
สาเนาถูกต้อง โดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
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กรณี ผูม้ อบฉันทะเป็ นนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้แนบสาเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิ ติบุคคล ซึ่ ง
ออกโดยหน่ วยราชการที่ มีอานาจของประเทศที่ นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หนังสื อรั บรองการเป็ นนิ ติบุคคลดังกล่าว
จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารี พบั ลิค (Notary Public) หรื อหน่วยราชการที่มีอานาจไม่เกิน 3 เดือน
สาหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคาแปล
ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรประจาตัวข้าราชการฉบับจริ งหรื อหนังสื อเดินทาง
ฉบับจริ ง (ในกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

3. ระเบียบปฏิบัตใิ นกำรประชุม
3.1 การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิซกั ถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
3.2 การออกเสี ยงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผย
3.3 การออกเสี ยงลงคะแนนให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสี ยง
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บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
วันพุธ ที่ 20 เมษำยน 25559
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ผู้ถือหุ้น –WICE

มำด้ วยตนเอง

ผู้รับมอบฉันทะ

โต๊ ะลงทะเบียน
(ตั้งแต่ เวลำ 8.00 น.)

โต๊ ะลงทะเบียน
(ตั้งแต่ เวลำ 8.00 น.)

แสดงแบบฟอร์ มลงทะเบียนและบัตรประจำตัว

แสดงแบบฟอร์ มลงทะเบียน,
หนังสื อมอบฉันทะและหลักฐำนประกอบ
พร้ อมบัตรประตำตัวผู้รับมอบฉันทะ

รับบัตรลงคะแนน
เข้ ำห้ องประชุม
ประธำนเปิ ดประชุม (เวลำ 10.00 น.)
พิจำรณำวำระกำรประชุมตำมลำดับ

วำระใดๆ ยกเว้ นวำระเลือกตั้งกรรมกำรบริษัท
ผู้ถือหุ้นไม่ เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงให้ ยกมือ
เจ้ ำหน้ ำที่จะเก็บบัตรลงคะแนน เพือ่ ทำกำรนับ
คะแนน โปรดระบุควำมเห็นพร้ อมทั้งลงนำม
และส่ งคืนเจ้ ำหน้ ำที่ทันที

วำระเลือกตั้งกรรมกำรบริษทั ผู้ถือหุ้นทุกท่ ำนโปรดระบุ
ควำมเห็นเลือกตั้งกรรมกำรบริษทั เป็ นรำยบุคคล พร้ อม
ทั้งลงนำม กรณี ผู้ถือหุ้นที่ไม่ เห็นด้ วยหรืองดออกเสี ยง
ในกำรเลือกตั้งกรรมกำรบริษทั ท่ ำนใดให้ ยกมือ เจ้ ำหน้ ำที่
จะนับคะแนน เมื่อเสร็จสิ้นกำรลงมติในวำระนีเ้ จ้ ำหน้ ำที่
จะเก็บบัตรลงคะแนนจำกผู้ถือหุ้นทุกท่ ำน

สรุปผลคะแนนให้ ทปี่ ระชุมสำมัญผู้ถือหุ้นรับทรำบ
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แผนทีส่ ถำนทีจ่ ัดกำรประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้น

ห้ องสุ รศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรม อีสติน แกรนด์ สำทร กรุ งเทพฯ
33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร โทร 02-210-8100

ผู้ถือหุ้นสำมำรถเดินทำงโดยรถไฟฟ้ำ BTS ลงสถำนีสุรศักดิ์ ทำงออกที่ 4

WICE Logistics Public Company Limited

Bangkok Office

Laem Chabang Office

Laem Chabang Yard

88/8 Nonsee Road,

999/30-31 Moo 9, Tumbon Surasak, Amphur

35/6-7 Moo 1, Tumbon Nongkham, Amphur

Chong-nonsee,Yannawa,

Sriracha, Chonburi, 20110

Sriracha, Chonburi ,20110

Bangkok 10120

Tel :

(66) 3848 1226

Tel :

(66) 3848 1165

(66) 3848 0393

Fax :

(66) 3848 1164

(66) 3848 0383

Email : marketing2@wice.co.th

Tel :

(662) 681 6181

Fax :

(662) 681 6173 – 75

Fax :

(66) 3838 1221

Email : marketing2@wice.co.th

Email : marketing2@wice.co.th

WWW.WICE.CO.TH

Subsidiary Company

Sun Express (Thailand) Co., Ltd
Bangkok Office

Airport Office

88/8 Nonsee Road,

999 Building 303 , Free Zone

Chong-nonsee,Yannawa,

Suvarnabhumi Airport, Room 412

Bangkok 10120

Moo 7 , Racha Thewa, Bangphli,

Tel :

(662) 284 3784

Samutprakan 10540

Fax :

(662) 295 4028 – 9

Tel :

(662) 134 2275 - 6

Fax :

(662) 134 6446

Email : marketing@sunexpress.co.th

Email : marketing@sunexpress.co.th

WWW.SUNEXPRESS.CO.TH

COMMITMENT TO SERVICE EXCELLENCE

