


 



 
 

 

ท่ี ลข.017/2560 
 
         วนัท่ี 17 มีนาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้  บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 
 2. รายงานประจ าปี 2559 ในรูป CD-ROM 
 3. นิยาม “กรรมการอิสระ” 
 4. ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ท่ีบริษทัฯ เสนอช่ือให้เป็นผูม้อบฉันทะจากผู ้

ถือหุน้ 
 5. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
 6. ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษทั   
 7. การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจ าปี 2560  
 8. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
 9. เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุมและระเบียบปฏิบติัในการประชุม 
 10. ขั้นตอนการเขา้ร่วมการประชุม 
 11. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
 
 ด้วยคณะกรรมการของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“WICE”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2560  ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 9:30 น. ณ ห้อง Grand Ballroom ช้ัน 6 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด 
กรุงเทพ (Grand Howard Hotel Bangkok) เลขท่ี 50 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 
10120 ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 – วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อ
หุน้เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลใด เขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ดงันั้น 
บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี  
 
ระเบียบวาระที ่1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2559 เม่ือวนัที ่28 กรกฎาคม 2559 
 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 

2559 และได้จดัท ารายงานการประชุมดงักล่าวภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยรายละเอียด
ปรากฏตามส าเนาท่ีไดส่้งให้ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี ตามส่ิงทีส่่งมาด้วย
ล าดบั 1  

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
จึงเห็นควรเสนอให ้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
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การลงมติ : วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระที ่2. รับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 
 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษทัและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 โดย

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ในรูป CD-ROM ท่ีไดส่้งมาพร้อมกบัหนังสือ
เชิญฯ แลว้นั้นไดจ้ดัท าข้ึนตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบั 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2559 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ 
การลงมติ : วาระน้ีไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที ่3. พจิารณาอนุมตังิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว ได้จัดท าข้ึนโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ท่ีผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั โดยสรุปสาระส าคญั
ดงัน้ี  

 
                   (หน่วย : บาท) 

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

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 าไรสิทธิส่วนท่ีเป็นของผู ้ถือหุ้นของ
บริษทัฯ 

77,182,501 57,253,288 

ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้)  0.12 0.09 
  * ไม่รวมส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 
    

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2559 ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย
ล าดบั 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที ่4. พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2559 
 
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 52,151,960 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยจ านวนหุ้นทั้ งหมด 
651,899,500 หุ้น เฉล่ียจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.08 บาท (ในประจ าปี 2559 มีก าไรสุทธิ 
57,253,288 บาท ตั้งเงินส ารองตามกฎหมาย 5% เป็นเงิน 2,862,665 บาท คงเหลือก าไรสุทธิท่ี
สามารถจ่ายเงินปันผลได ้54,390,623 บาท )  

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559
ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยการจ่ายเงิน
ปันผลจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 10 มีนาคม 
2560 ซ่ึงเป็นก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date ) เพ่ือสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2560 และเพ่ือสิทธิรับเงินปันผล ทั้งน้ีเป็นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์ว้ยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 13 มีนาคม 
2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัจันทร์ท่ี 16 พฤษภาคม 2560 โดยให้น าเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระที ่5. พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระและอนุมตัค่ิาตอบแทน 
 
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 ้” 

   ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี มีกรรมการบริษทั ท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน  
   (1) คุณเอกพล พงศ์สถาพร   ต าแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
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   (2) คุณเจริญเกยีรต ิหุตะนานันทะ ต าแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
         ค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหาร 
         ความเส่ียงองคก์ร/ กรรมการตรวจสอบ 
         / กรรมการอิสระ 

  (3) คุณพรไพเราะ ตนัตกิลุสุนทร ต าแหน่ง กรรมการ  
 

 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 2/2560 (23 กุมภาพันธ์ 2560) ได้พิจารณา
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมคร้ัง
ท่ี 1/2560 (วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560) ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือครบก าหนด
ออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 ดงัน้ี  

   1. กรรมการท่ีออกตามวาระในสัดส่วนหน่ึงในสาม ค านวณไดเ้ท่ากบั 3 คน โดยท่ีประชุม
ไดใ้ชว้ิธีการจบัสลากกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจด
ทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน ซ่ึงผลการจับฉลากปรากฎว่านายเอกพล         
พงศ์สถาพร นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ และนางสาวพรไพเราะ ตนัติกุลสุนทร เป็น
กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระรอบปีปัจจุบัน โดยท่ีประชุมเห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 แต่งตั้ งกรรมการท่ีครบวาระทั้ ง 3 คนกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 
สามารถก ากบัดูแลกิจการใหบ้รรลุเป้าหมาย ตลอดจนไดใ้หข้อ้แนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงาน ทั้งน้ี รายช่ือและประวติักรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือแต่งตั้ง ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย
ล าดบั 6 

     
   และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2560                  

(20 กุมภาพนัธ์ 2560) เห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนแก่
กรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2560 ดงัน้ี  

   1. ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2560  
    คงอตัราค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบ้ียประชุม รายคร้ัง แก่กรรมการบริษทัฯ โดยประธาน

 กรรมการบริษทั จ านวน 40,000 บาทต่อคร้ัง และกรรมการ จ านวน 20,000 บาทต่อคร้ัง 
   2. ค่าตอบแทนในรูปแบบโบนสัพิเศษของกรรมการบริษทั ฯ ประจ าปี 2560 โดยเห็นชอบ

 ใหค้่าตอบแทนในรูปแบบโบนสัพิเศษ เป็น 1 % ของก าไรสุทธิ จ่ายใหก้บัคณะกรรมการ
 บริษทัฯ โดยพิจารณาจากความส าเร็จของผลการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามเป้าหมายท่ีได ้
 ก าหนดไว ้ 
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   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาค่าตอบแทน โดยกลัน่กรองอยา่ง
ละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษทัแลว้ 
จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดยอ่ย รวมถึงค่าตอบแทนในรูปแบบโบนสัพิเศษ โดยก าหนดวงเงินรวมสูงสุดไม่
เกิน 3,000,000 บาท ส าหรับปี 2560 เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ดงัน้ี 

 
องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2559 ปี 2560 (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 2560)  

ไม่มี 1 % ของก าไรสุทธิ จ่ายให้กบั
คณะกรรมการบริษัทฯ โดย
พิจารณาจากความส าเร็จของ
ผลการด าเนินงานท่ีเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้

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

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

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

 
    ทั้ งน้ี กรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของ

บริษทัฯ เท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ตามส่ิงที่ส่งมา
ด้วยล าดบั 3  

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระที ่6. พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 
 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 67 “ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปีของ

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

    โดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปี 2559 คือ นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 4521 แห่งบริษทั ส านกังาน อี วาย จ ากดั 

    คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี  
   ประจ าปี 2560 ดงัน้ี  
 
    1. นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4521 และ/หรือ 
     (ลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินบริษทั ตั้งแต่ปี 2557-2559 เป็นเวลา 3 ปี)  
    2. นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3182 และ/หรือ 
     (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือในงบการเงินบริษทั)  
    3. นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 และ/หรือ 
     (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือในงบการเงินบริษทั) 
    4.. นางสาวรสพร  เดชอาคม   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5659 
     (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือในงบการเงินบริษทั) 

    แห่งบริษทั ส านกังาน อี วาย จ ากดั 
    และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี ดงัน้ี  

 
รายละเอยีด ปี 2560 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2559 

ค่าสอบบญัชีประจ าปี  1,050,000 985,000 
ค่าสอบทานรายไตรมาส (ไตรมาส 1,2,3 รวม)  660,000 585,000 
รวมทั้งส้ิน  1,710,000 1,570,000 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกและเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อ หุ้น เสนอแต่งตั้ ง
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4521 และ/หรือ นายโสภณ    
เพ่ิมศิริวลัลภ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3182 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 5659 เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2560 ของบริษทัฯ โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 
ตามรายละเอียดขา้งตน้ เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 1,710,000 บาท ซ่ึงไดพ้ิจารณาจากคุณสมบติัตาม
ขอ้บังคบัของบริษัท และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ความเป็นอิสระ มาตรฐานการท างาน ผลการปฏิบัติงาน และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนัแลว้มีค่าสอบ
บญัชีท่ีเหมาะสม 
 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้น ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ 
/ บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว แต่อยา่งใด และ
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บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย จ านวน 1 บริษทั คือ บริษทั ซนัเอ็กซ์เพรส จ ากดั (“SUN”) ซ่ึงมีผูส้อบ
บญัชีสงักดับริษทัสอบบญัชีเดียวกนักบับริษทัฯ  

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

 
7. พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี  
 
 บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตาม วนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยท่านผูถื้อหุน้สามารถ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ณ สถานท่ีประชุม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นตน้ไป ทั้งน้ี เพ่ือให้ท่านไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการ
ประชุม รวมทั้งเป็นการเก็บรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอยา่งเต็มท่ี หากท่านมีค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นในวาระใดสามารถส่งค าถามได้ท่ี   E-mail : info@wice.co.th / secretary2@wice.co.th หรือทางไปรษณีย์ ส่งไปยัง       
นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข (เลขานุการบริษทั) บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  หรือทางโทรสาร  หมายเลข 02-681-6173-75 ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นดงักล่าว โดยระบุช่ือ ท่ีอยู ่
เบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อกลบัได ้
 
 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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รำยงำนกำรประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2559 
บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) 
วนัพฤหัสบด ีที ่28 กรกฎำคม พ.ศ. 2559  

   ณ  ห้องเจ้ำพระยำ โรงแรมมณเฑยีร ริเวอร์ไซต์  
 

 
เร่ิมประชุม 10.00 น. 
 
 นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการบริษทั ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุมกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้และผูมี้เกียรติในท่ี
ประชุม จากนั้นแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ซ่ึงมาเขา้ประชุม โดยมีรายนามดงัต่อไปน้ี  
 

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

     ค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ 
4. นายเจริญเกียรติ หุตะนานนัทะ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

     กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5. นางอารยา  คงสุนทร  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา 

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

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

    Seaboard 
11 นายโชคชยั พฤติสาร  ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายคลงัสินคา้ 
12 นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
13 นายวชิา โตมานะ  ท่ีปรึกษาทางการเงิน  
     บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
14 นางสาวนงลกัษณ์ นามวงษ ์  ท่ีปรึกษาทางการเงิน  
     บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
15 นายน าพล  ทองอุทยัศรี ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั ส านกักฎหมายสากล ธีรคุปต ์จ ากดั 
16 นางโอปอร์  ธรรมโรจน ์ ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั ส านกักฎหมายสากล ธีรคุปต ์จ ากดั 
17 นางสาวปรมาภรณ์  จ านงสุข  เลขานุการบริษทั  

 
 ประธานฯ แจ้งว่าหากผูถื้อหุ้นมีค าถามในระหว่างการประชุม ขอให้ผูถื้อหุ้นรอให้ประธานฯ หรือผูท่ี้ประธานฯ 
มอบหมายให้ด าเนินการประชุมช้ีแจงรายละเอียดใหค้รบถว้นเสียก่อนแลว้จึงยกมือข้ึนเพ่ือถามค าถาม เพ่ือรอใหเ้จา้หนา้ท่ีเชิญมา
ท่ีไมโครโฟนท่ีจดัเตรียมไว ้หรือส่งมอบไมโครโฟนให้ เม่ือผูถื้อหุ้นไดไ้มโครโฟนแลว้ ให้ผูถื้อหุ้นแจง้ช่ือ นามสกุลก่อนตั้ง

ส่ิงทีส่่งมำด้วย 1 
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ค าถาม เพื่อประโยชน์ในการจดัท ารายงานการประชุม หากผูถื้อหุน้มีเร่ืองสอบถามอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัในวาระการประชุมนั้น 
ให้สอบถามในวาระท่ี 5 วาระพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษทัช้ีแจงหลกัเกณฑ์ ขั้นตอนการออกเสียง
ลงคะแนน และกติกา การนบัคะแนนเสียงต่อท่ีประชุมใหผู้ถื้อหุน้ต่อไป             
 
เลขานุการบริษทัช้ีแจงหลกัเกณฑ์ ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกา การนับคะแนนเสียงต่อท่ีประชุมให้ผูถื้อหุ้น
ดงัต่อไปน้ี 
 

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นท่าน
นั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธ์ิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระวา่ “เห็นดว้ย” “ไม่
เห็นดว้ย” หรือ”งดออกเสียง” จะแบ่งแยกจ านวนหุน้เพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได ้

2. กรณีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด ให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีการ 
ดงัต่อไปน้ี 

 
การลงมติในการประชุมคร้ังน้ี เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้ งน้ี เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการ
ลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนดว้ย การลงคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะสอบถามวา่ มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ท าเคร่ืองหมายในช่อง □ 
ไม่เห็นดว้ย หรือ □ งดออกเสียงในบตัรลงคะแนน และยกมือข้ึน เพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัเก็บบตัรลงคะแนนและน าไปตรวจ
นบั  ส าหรับผูท่ี้ออกเสียงเห็นดว้ย ขอให้ท าเคร่ืองหมายในช่อง □ เห็นดว้ย ในบตัรลงคะแนนและส่งคืนแก่เจา้หนา้ท่ีหลงัเสร็จ
ส้ินการประชุม ทั้งน้ี บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและใชเ้ป็นหลกัฐาน แต่ไม่มี
ผลกระทบต่อผลคะแนนท่ีประกาศไปแลว้ 
 
บตัรลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี จะถือวา่เป็นบตัรเสีย 
บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หน่ึงช่อง 
บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั 
ในกรณีท่ีท่านตอ้งการแกไ้ขการลงคะแนนเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากบัดว้ยทุกคร้ัง 
 
ในการนบัคะแนนเสียง บริษทัจะใชว้ธีิหกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสียออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด และ
ใหถื้อวา่คะแนนท่ีเหลือเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย  บตัรลงคะแนนท่ีมาถึงเจา้หนา้ท่ีนบัคะแนน ภายหลงัจากท่ีไดป้ระกาศปิดรับ
บัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้ นๆ แลว้ จะถือว่าเป็นบัตรท่ีเห็นด้วยเท่านั้ น  และเม่ือเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ว 
ผูด้  าเนินการประชุมซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากเลขานุการบริษทัจะประกาศผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนบั
ไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้
จ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ 
 
ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตร
ลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัท่ีโตะ๊นบัคะแนนท่ีอยูบ่ริเวณทางเขา้ออก 
 
ผูถื้อหุ้นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้นนั้น 
บริษทัฯ ไดน้ าคะแนนของผูถื้อหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระ มารวมนับตามวิธีขา้งตน้เพ่ือการลงมติตามวาระแลว้ ส่วนผูถื้อหุ้นท่ี
มอบฉนัทะแต่ไม่ไดร้ะบุถึงวธีิการออกเสียงลงคะแนน ขอใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามวธีิท่ีไดแ้จง้ไป 
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ส าหรับมติของท่ีประชุมท่ีช้ีขาดดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตาม
ขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 45(1) หรือมติของท่ีประชุมท่ีช้ีขาดดว้ยมติพิเศษจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงรวมถึงกรณีตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 45(2) ให้
ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนั้น การ
นบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระนั้นๆ จะนบัคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” “งดออกเสียง” รวมถึงบตัรเสียเป็นฐานในการ
นบัคะแนนเสียง 
 
ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนบัคะแนนเสียง บริษทัไดเ้ชิญท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั ส านกักฎหมายสากล ธีร
คุปต ์จ ากดั ร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนน 
 
หลงัจากท่ีประธานฯ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากประธานฯ ไดช้ี้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถว้นแลว้ ผูถื้อหุน้ท่ีประสงค์
จะสอบถามรายละเอียดของวาระนั้นเพ่ิมเติม กรุณายกมือข้ึน เพ่ือรอให้เจา้หน้าท่ีส่งมอบไมโครโฟนมาให้ท่าน เม่ือท่านได้
ไมโครโฟนแลว้ โปรดแจง้ช่ือก่อนตั้งค  าถาม เพ่ือประโยชน์ในการจดัท ารายงานการประชุม หากท่านมีเร่ืองสอบถามอ่ืนๆ ท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมในคร้ังน้ี โปรดสอบถามในวาระท่ี 5 วาระพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
 

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

 
ทั้งน้ี ขอเรียนช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ คะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมคร้ังน้ี จะใชค้ะแนนเสียง 3 ใน 4 และคะแนนเสียงขา้ง
มาก ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เม่ือจบวาระการประชุมในแต่ละวาระ เจา้หนา้ท่ีของ
บริษทัจะเดินเก็บบตัรลงคะแนนในวาระนั้นเพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป โดยบริษทั ควิดแลบ จ ากดั ท าหนา้ท่ีเป็นผูน้บัคะแนน
เสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี และตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 104 ก าหนดให้
ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เลขานุการเชิญประธานกรรมการนายเอกพล พงศ์สถาพร ข้ึนเป็นประธาน
ในการประชุม 
 
ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ในขณะท่ีเร่ิมประชุมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งส้ิน 77 
ราย ถือหุ้นรวมกนัได ้412,639,085 หุ้นของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งส้ิน 3,428 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.7732 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
แลว้ทั้งหมดของบริษทัจ านวน 300,000,000 บาท มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 600 หุน้ ครบ
เป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 38 ของบริษทั ประธานฯ จึงขอเปิดประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัคร้ังท่ี 
1/2559  
 
วำระที ่1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เม่ือวนัที ่20 เมษำยน 2559 
 ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ วาระน้ีเป็นการพิจารณารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ท่ีไดจ้ดัข้ึนเม่ือ
วนัพุธท่ี 20 เมษายน 2559 ซ่ึงบริษทัฯ ไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ไปกบัหนงัสือเชิญประชุม 
เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดศึ้กษารายละเอียดของรายงานการประชุมแลว้ โดยคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ การบนัทึกรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 มีความถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม ไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือตอ้งการแกไ้ขเพ่ิมเติมอ่ืนใดประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณาและลงมติ 
 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดทกัทว้งหรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมเป็นอย่างอ่ืน ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2559โดยวาระน้ีใชม้ติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

 ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 412,691,187 100.00 
(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0 
(3) งดออกเสียง 100 0 
รวมจ ำนวนเสียง 412,681,287 100.00 
หมำยเหต ุ: ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้ เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขั้นจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุม จ านวน 8 ราย นบัเป็น

จ านวนหุน้ได ้412,691,287 หุน้ 
 

มติ – ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2559 ท่ีไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัพธุท่ี 20 เมษายน 2559  
 
วำระที ่2 พจิำรณำอนุมตักิำรซ้ือหุ้นสำมญัของบริษัท Sun Express Logistics Pte. Ltd. (SEL) 

 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ ไดรั้บมอบหมายจาก ประธานฯ ใหเ้ป็น
ผูด้  าเนินการประชุมในวาระน้ี ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ี้แจงรายละเอียดการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั Sun Express Logistics Pte. 
Ltd. (“SEL”) ต่อท่ีประชุมดงัน้ี บริษทัฯ จะเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งอยูใ่นประเทศสิงคโปร์ จากกลุ่มผูถื้อ
หุน้ใหญ่ของ SEL ซ่ึงประกอบดว้ยนายลิม เมง ปุย นายเลียน ฮก ลุง และนางสาวซู ย ิโนจ จ านวน 700,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสามญัทั้งหมดของ SEL โดยราคาเสนอซ้ือหุน้สามญัของ SEL คิดเป็น
จ านวนเงินรวมประมาณ 16,711,496 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 424,973,343 บาท 
 
หากบริษทัไม่ไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้นตามท่ีขออนุมติัในวาระน้ี บริษทัจะไม่พิจารณาเร่ืองเพ่ิมทุน การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัฯ การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้กบับุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามท่ีจะขอ
อนุมติัในวาระถดัไป เน่ืองจากวตัถุประสงค์ของการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีของบริษทัฯ เพ่ือใช้ตอบแทนการช าระค่าหุ้นของ SEL 
ให้กบักลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ของ SEL จากการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี การซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd. 
(SEL) วา่บริษทัฯ จะด าเนินการเป็น 2 ส่วน คือ 
 
ส่วนที ่1 บริษทัฯ จะเข้าซ้ือเข้าซ้ือหุ้นในส่วนแรกก่อนในสัดส่วนร้อยละ 70 ของจ านวนหุ้นสามัญทั้ งหมดคิดเป็นจ านวน 
490,000 หุน้ ค  านวณขนาดรายการส่วนท่ี 1 คิดเป็นจ านวน 11,428,900 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 290,636,927 บาท 
โดยค านวณจากศกัยภาพในการท าก าไร โดยพิจารณาจากก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) ของ SEL ตามงบการเงินส้ินสุด ณ 
31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงเท่ากบั 2,815,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ คูณดว้ยอตัราส่วนท่ีตกลงกนั  
บริษทัฯ จะช าระค่าตอบแทนหุน้ในส่วนแรกดว้ย  
1) การจ่ายเงินสดประมาณร้อยละ 50 ซ่ึงเป็นจ านวนเงินเทียบเท่า 145,318,327 บาท 
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2) การท า Share Swap คือการแลกเปล่ียนหุ้นสามญัของบริษทัจ านวน  51,899,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2 บาท 80 สตางค ์
ซ่ึงเป็นราคาท่ีตกลงกนั คิดค านวณเป็นเงินเทียบเท่า 145,318,600 บาท เพ่ือแลกกบัหุน้สามญัของ SEL ในสัดส่วนท่ีเหลืออีกร้อย
ละ 50 ของมูลค่าการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ในส่วนท่ี 1 (โดยถือเป็นการช าระค่าหุน้ดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากตวัเงิน) 
 
ส่วนที ่2 บริษทัฯ และผูถื้อหุ้นของ SEL ไดต้กลงให้ บริษทัฯ สามารถเลือกใชสิ้ทธิ call option ซ้ือหุน้สามญัของ SEL จ านวนท่ี
เหลืออยู่คือจ านวน 210,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นสามัญทั้ งหมดของ SEL ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 
มกราคม 2563 จนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 ซ่ึงจะช าระค่าตอบแทนดว้ยวธีิการจ่ายเงินสดทั้งหมด ทั้งน้ี มูลค่าขนาดรายการส่วน
ท่ี 2 จะค านวณจากศกัยภาพในการท าก าไรโดยพิจารณาจากก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) เฉล่ียของ SEL ณ ส้ินปี 2559-
2561 จากประมาณการโดยผูบ้ริหารของ SEL ไดค้่าเฉล่ียของ EBITDA  ของ SEL ไดเ้ท่ากบั 3,035,975 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ 
คูณดว้ยอตัราส่วนท่ีตกลงกนั โดยในเบ้ืองตน้ การค านวณขนาดรายการของมูลค่าหุ้นในส่วนท่ี 2 คิดเป็นมูลค่าสูงสุด 5,282,596 
เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือมูลค่าสูงสุดเทียบเท่า 134,336,416 บาท อยา่งไรก็ตาม ขนาดรายการของมูลค่าหุน้ในส่วนท่ี 2 น้ีอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) ของ SEL ณ ส้ินปี 2559-2561ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
 
อย่างไรก็ตาม การเข้าซ้ือหุ้นในส่วนท่ี 2 น้ี เป็นขอ้ตกลงท่ีให้สิทธิกับทาง บริษทัฯ ว่าจะเขา้ใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ ทั้ งน้ี ไม่มี
ขอ้ก าหนดบทลงโทษใดๆ  
 
หากบริษทัใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ านวนท่ีเหลืออยูต่ามเวลาท่ีก าหนด บริษทัจะค านวณขนาดรายการในส่วนท่ี 2 ท่ีจะ
เกิดข้ึนในช่วงเวลาดงักล่าวอีกคร้ัง ซ่ึงตอ้งพิจารณาว่าเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 
2547 และตามท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการ
ท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 หรือไม่ดว้ย  
 
ทั้ งน้ี การเข้าซ้ือหุ้นสามัญของ SEL น้ี บริษัทจะใช้เงินทุนในการเข้าซ้ือหุ้นสามัญของ SEL ท่ีเป็นเงินสดจากเงินทุนท่ีใช้
หมุนเวียนในกิจการทั้ งหมดจ านวน 279,654,743 บาท โดยค านวณขนาดรายการส่วนท่ี 1 เป็นจ านวน 145,318,327 บาท และ
ขนาดรายการส่วนท่ี 2  เป็นจ านวนเงินประมาณ  134,336,416 บาท (ถา้มีการเลือกใช้สิทธิส่วนท่ี 2 จะเกิดข้ึนระหว่างวนัท่ี 1 
มกราคม – 31 สิงหาคม 2563)  โดย ณ 31 มีนาคม 2559 (งบเฉพาะกิจการของบริษทั) พบวา่บริษทั มีเงินสดและเงินทุนชัว่คราว
อยู ่331.29 ลา้นบาท ซ่ึงเพียงพอต่อการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ในส่วนท่ี 1  ทั้งน้ี เงินสดและเงินทุนชัว่คราวดงักล่าวเป็นส่วน
หน่ึงท่ีไดม้าจากการท า IPO เม่ือเดือนกรกฎาคม 2558 ซ่ึงระดมทุนไดเ้ป็นจ านวนเงิน 315 ลา้นบาท โดยบริษทัไดมี้การใชเ้งินตาม
วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน IPO ไปแลว้บางส่วน (ไดแ้ก่ เงินลงทุนในรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง จ านวน 80 ลา้นบาท ขยายพ้ืนท่ี
ลานจอดรถบรรทุก 10 ลา้นบาท พฒันาระบบสารสนเทศ 10 ลา้นบาท)  ยกเวน้โครงการลงทุนในคลงัสินคา้ท่ีคาดวา่จะแลว้เสร็จ
พร้อมด าเนินการประมาณตน้ปี 2561 ซ่ึงจะใชเ้งินทุนประมาณ 200 ลา้นบาท  หากบริษทัจะน าเงินทุนและเงินสดชัว่คราวเขา้ซ้ือ
หุน้สามญัของ SEL ส่วนท่ี 1  จ านวน 145,318,327 บาท จะท าใหเ้งินสดส ารองเพ่ือการขยายธุรกิจดา้นอ่ืนของบริษทัลดลง ท าให้
บริษทัตอ้งหาแหล่งเงินเพ่ิมเพ่ือขยายโครงการก่อสร้างคลงัสินคา้ โดยมีแผนท่ีจะกูเ้งินระยะยาวจ านวน 100 ลา้นบาท เพื่อมา
ด าเนินโครงการดังกล่าว ซ่ึงอาจก่อให้เกิดภาระหน้ีสินให้กบัทาง WICE เพ่ิมข้ึนในอนาคตได ้บริษทัคาดว่าผลตอบแทนจาก
โครงการลงทุนในคลงัสินคา้มีคุม้ค่ามากกวา่ภาระหน้ีสินท่ีจะเกิดข้ึน  
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รายการเขา้ซ้ือหุ้นสามัญของ SEL ดังกล่าวข้างต้นเขา้ข่ายเป็นรายการได้มาซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 
2547 และตามท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการ
ท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น โดยเม่ือค านวณขนาดของรายการตามเกณฑก์ าไรสุทธิพบวา่ มี
มูลค่าเท่ากบัร้อยละ 104.09 ของก าไรสุทธิของบริษทั 4 ไตรมาสยอ้นหลงั ซ่ึงการท่ีบริษทัไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัท่ีมิใช่
บริษทัจดทะเบียนโดยมีขนาดรายการตั้งแต่ร้อยละ 100 ข้ึนไปจะเขา้เกณฑ ์Backdoor Listing และตอ้งยื่นค าขอใหรั้บหลกัทรัพย์
ใหม่ แต่เน่ืองจากการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ครบทั้ ง 4 ข้อท่ีจะได้รับการยกเวน้ไม่ต้องยื่นค าขอให้รับ
หลกัทรัพยใ์หม่ ซ่ึงไดแ้ก่หลกัเกณฑด์งัน้ี 
 
1) ธุรกิจท่ีไดม้ามีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัหรือเสริมกนักบัธุรกิจของบริษทั 
2) บริษทัไม่มีนโยบายจะเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในธุรกิจหลกัของบริษทั  
3) กลุ่มบริษทัอนัเป็นผลจากการไดม้าซ่ึงสินทรัพยมี์คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 
4) ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญัในคณะกรรมการของบริษทัและในอ านาจการควบคุมบริษทัหรือผูถื้อหุ้นท่ีมี
อ านาจควบคุมของบริษทั  
 
บริษทัฯ จึงไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งยื่นค าขอใหรั้บหลกัทรัพยใ์หม่ และเพ่ือท ารายการดงักล่าว บริษทัฯ จึงมีหนา้ท่ีตอ้งด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี  
 
1) จัดท ารายงานและเปิดเผยรายละเอียดสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่านผู ้ถือหุ้นสามารถดู
รายละเอียดของรายงานสารสนเทศการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์และสารสนเทศการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั
แบบเฉพาะเจาะจงไดต้ามเอกสารท่ีจดัส่งใหพ้ร้อมหนงัสือเชิญประชุม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยรายการท่ี 2 และ 3  
2) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผล และประโยชน์ของธุรกรรมการ
ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL และการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่กลุ่มนายลิม เมง ปุย ตลอดจนความเป็นธรรมของราคา และ
เง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้ง บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระเพ่ือท าหน้าท่ีต่างๆ ดังกล่าว ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินได้จัดท าความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดตามเอกสารท่ีจดัส่งใหพ้ร้อมหนงัสือเชิญประชุม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยรายการท่ี 4 
 
ผูด้  าเนินการประชุมแถลงต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการของบริษทัไดพิ้จารณาและศึกษาการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL โดย
ละเอียด รอบคอบแลว้ และเห็นวา่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษทั เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรงในส่วนการใหบ้ริการโลจิสติกส์
ระหวา่งประเทศแบบครบวงจร เน่ืองจาก SEL ด าเนินธุรกิจอยูใ่นประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงถือวา่เป็นฐานท่ีเหมาะสมในการการขยาย
ตลาดไปยงัแถบภูมิภาคเอเชียและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อีกทั้ งยงัมีศักยภาพในการเติบโตสามารถเสริมสร้าง
ศักยภาพในทางธุรกิจของบริษทัในอนาคต และมีความเห็นต่อมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ซ้ือและสัดส่วนการแลกหุ้นว่ามีความ
เหมาะสม และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากคณะกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงไม่มีกรรมการ
ตรวจสอบท่านใดท่ีมีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมดงักล่าว 
 
ดว้ยเหตุดงักล่าว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา และอนุมติัให้บริษทัฯ เขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษัท Sun Express Logistics Pte. Ltd. (“SEL”) ตามรายละเอียดท่ีได้แจ้งต่อท่ีประชุมไปแล้วนั้ น และนอกจากน้ีเพ่ือความ
คล่องตวัในการท ารายการขา้งตน้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณามอบอ านาจให้
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คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วมกับกรรมการผูจ้ ัดการ เป็นผูมี้อ  านาจในการเจรจา ก าหนด
รายละเอียด เง่ือนไข ระยะเวลา และด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการซ้ือหุ้นสามญัของ SEL รวมถึงการลงนามใน
สญัญาส่วนแกไ้ขเพ่ิมเติมของสญัญาดงักล่าว และ/หรือบนัทึกความเขา้ใจ และเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ซ้ือหุน้ดงักล่าว 
และรวมถึงการติดต่อกบัหน่วยงานราชการ หรือองคก์รก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการต่างๆ ตามความจ าเป็นสมควรและเพ่ือประโยชน์อนัเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว
ขา้งตน้ เพื่อใหก้ารเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นคือหุน้สามญัของ  SEL ส าเร็จลุล่วง  
 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
  
ถำม : นำยฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถาม1. การซ้ือหุ้น SEL เป็นบริษทัเสนอขอซ้ือหุ้นจาก 
SEL หรือ SEL เป็นผูเ้สนอขายหุ้นให้บริษทั 2. ศกัยภาพ และ Position ของ SEL เป็นอยา่งไร 3. เอกสารหนา้ 63 ก าไรของ SEL 
ไม่เปล่ียนแปลงมากนกั ท าไม SEL จึงน่าสนใจ มีความน่าสนใจจริงหรือไม่ ถา้บริษทัซ้ือมาแลว้จะมีความเติบโตตามประมาณ
การหรือไม่ และบริษทัมีแผนการอยา่งไรต่อไปในอนาคต 
ตอบ : นำยชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ ช้ีแจงวา่ SEL เป็นพนัธมิตรท่ีท างานร่วมกบับริษทัมานาน ซ่ึงถือ
เป็น Strategy business ทางธุรกิจร่วมกนั SEL เป็นบริษทัท่ีมีศกัยภาพสูง ในธุรกิจ Air Freight ในภูมิภาคเอเชีย การเปล่ียนแปลง
ก าไรในงบการเงินไม่ถือเป็นการลดลงท่ีเป็นนยัส าคญั ซ่ึงเป็นไปโดยปัจจยัทางการตลาด เน่ืองจากสภาพตลาดของสินคา้ประเภท
อิเลก็ทรอนิกส์ ในระยะยาวเม่ือตลาดของสินคา้ดงักล่าวดีข้ึนตลาดก็จะกลบัมา SEL เป็นบริษทัท่ีสามารถบริหารตน้ทุนท่ีดี ซ่ึงใน
อนาคต บริษทั ตอ้งการใช ้SEL เป็นฐานในการขยายตลาดในต่างประเทศ มิใช่ในประเทศสิงคโปร์เท่านั้น เน่ืองจาก SEL มีฐาน
ลูกคา้ต่างประเทศมาก ซ่ึงจะท าให ้บริษทัไดฐ้านลูกคา้ Multi เพ่ิมมากข้ึน  
ถำม : นำยเฉลิมชัย ตั้งนรวิชญ์ ผูถื้อหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามมีขอ้พิจารณาถึงผลประกอบการจากการขนส่งทางทะเลในปี 
2558 ซ่ึงติดลบ และปี 2559 มีแผนการอยา่งไร และมีเอกสารยนืยนัวา่กลุ่มลูกคา้ของ SEL ซ่ึงเป็นบริษทัต่างชาติหรือไม่ 
ตอบ : นำยชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ ช้ีแจงว่า ธุรกิจขนส่งทางทะเลชะลอตวัมีผลกระทบทัว่โลก 
บริษทัมีการขยายงานเพ่ิมเติมในประเทศหลายโครงการ เช่น การขยายคลงัสินคา้ท่ีชลบุรี นิคมอุตสาหกรรม Eastern Sea Board 
ซ่ึงปีน้ีมีทั้งส้ิน 5 โครงการ และ SEL จะมาเสริมการขนส่งทางอากาศ ซ่ึงมีผลก าไรดีกวา่ส่วนอ่ืน ส่วนฐานขอ้มูลลูกคา้ของ SEL 
บางรายเป็นลูกคา้ของบริษทัจึงเป็นท่ีคุน้เคยอยูแ่ลว้ 
ถำม : MR.BASANT KUMAR DUGAR ผู ้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ให้ข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจ Air & Sea ในประเทศ
สิงคโปร์และมาเลเซีย และถามเก่ียวกบัแนวโนม้การท าธุรกิจของบริษทัวา่มุ่งเนน้ไปดา้นใด นอกจากน้ีให้ความเห็นวา่ตนเองมี
ความเช่ือมัน่ในผูบ้ริหารของบริษทั 
ตอบ : นำยชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ ช้ีแจงวา่ ปัจจุบนับริษทัมุ่งเนน้การขนส่งทางอากาศ Air Freight 
และทางทะเล Sea Freight และเน่ืองจากธุรกิจการขนส่งทางรถไฟ และทางถนนจะมีความส าคญัในอนาคตและบริษทัจึงเห็นเป็น
โอกาสท่ีดินในการบริหารธุรกิจน้ีในอนาคตต่อไป 
ถำม : นำยธำรำ ชลปรำณี ผูถื้อหุน้รับมอบฉนัทะ สอบถามวา่ 1. ในเอกสารเชิญประชุมหนา้ 64 โครงสร้างผูถื้อหุน้ของ บริษทั
นั้ นมีบริษทัลูกคือ Sun Express (Thailand) (SUN)  และมีนักลงทุนสิงคโปร์และฮ่องกงอีก 40% เป็นนักลงทุนกลุ่มเดียวกัน
หรือไม่ 2. หลงัจากบริษทัซ้ือหุ้นของ SEL มาแลว้จะส่งผลให้บริษทัมีบริษทัย่อย 2 บริษทัคือ SUN และ SEL ซ่ึงอยู่ในระดับ
เดียวกนันั้นท าไดห้รือไม่ 3. และในเอกสารหนา้ท่ี 93 ประมาณการรายไดท้างการขนส่งทางทะเล ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนในปี 2563 เป็น
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ผลจากการท่ีบริษทัได้ SEL มาใช่หรือไม่ การเขา้ซ้ือหุ้นท่ีเหลืออีก 30% ในส่วนท่ี 2 รวมอยู่ในรายไดป้ระการในปีท่ี 2563 ใช่
หรือไม่ 
ตอบ : นำยชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ ช้ีแจงวา่ กลุ่มผูถื้อหุ้น SEL ถือหุ้นอยูใ่น SUN โดยท่ีบริษทัได้
หุน้ Swap หุน้กบั SUN เพื่อใหบ้ริษทัได ้SUN มา 100% ซ่ึงท่ีผา่นมาผลประกอบการค่อนขา้งดี ซ่ึงในปีน้ีบริษทัไดมี้การเจรจากบั 
SEL ส่วนโครงสร้างบริษทับริษทัมีแผนจะมีบริษทัยอ่ยมากกวา่ 2 บริษทั ซ่ึงเป็นไปตามโครงสร้างท่ีบริษทัวางแผนไวแ้ลว้ 
ถำม : นำยธำรำ ชลปรำณี ผูถื้อหุ้นรับมอบฉนัทะ สอบถามวา่ ราคาท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือในส่วนหลงันั้น ไดท้ าการก าหนดราคาขั้น
สูงสุด หรือราคาต ่าสุดไวห้รือไม่ มีการก าหนดรายการน้ีไวใ้นสญัญาหรือไม่  
ตอบ : นำยชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ ช้ีแจงวา่ราคาท่ีตกลงไวเ้ป็นราคา EBIDA ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงท่ีจะ
ให้เป็นแรงจูงใจให้ผูบ้ริหารท าผลงาน ไม่มีก าหนดในสัญญาแต่บริษทัมีเกณฑ์ในการพิจารณาอยูแ่ลว้ และการก าหนดดงักล่าว
เป็นการบริหารความเส่ียงของบริษทัดว้ย 
ถำม : MR.BASANT KUMAR DUGAR ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่การซ้ือหุ้นในคร้ังน้ีบริษทัมีเงินสดเพียง
พอท่ีจะท าธุรกรรมไดห้รือไม่ 
ตอบ : นำยชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ ช้ีแจงวา่บริษทัมีเงินสดเพียงพอ 
ถำม : นำยธำรำ ชลปรำณี ผูถื้อหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามวา่คะแนนของผูถื้อหุ้นผูมี้ส่วนไดเ้สียตอ้งนบัเป็นฐานคะแนนใน
การลงมติหรือไม่ 
ตอบ : นำยเอกพล พงษ์สถำพร ประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ ผูถื้อหุน้ผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มาเขา้ร่วมประชุมในคราวน้ี 
 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ แจง้วา่วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัรวมผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียประธานฯ จึง
เสนอท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ  

 ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 412,740,989 99.9951 
(2) ไม่เห็นดว้ย 2 0 
(3) งดออกเสียง 20,100 0.0049 
รวมจ ำนวนเสียง 412,761,091 100.00 
หมำยเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้น เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขั้นจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุม จ านวน 7 ราย นบัเป็น

จ านวนหุน้ได ้412,761,091 หุน้ 
 

 มต ิ– ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย อนุมติัให้บริษทัซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd. 
(“SEL”) ตามรายละเอียดท่ีไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมไปแลว้นั้น และใหม้อบอ านาจแก่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูมี้อ  านาจในการเจรจา ก าหนดรายละเอียด เง่ือนไข ระยะเวลา และด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็น
เพ่ือประโยชน์ในการซ้ือหุ้นสามญัของ SEL รวมถึงการลงนามในสัญญา ส่วนแกไ้ขเพ่ิมเติมของสัญญาดงักล่าว และ/หรือบนัทึก
ความเขา้ใจ และเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ซ้ือหุ้นดงักล่าว และรวมถึงการติดต่อกบัหน่วยงานราชการ หรือองคก์รก ากบั
ดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ตลอดจนด าเนินการต่างๆ ตามความจ าเป็นสมควรและเพ่ือประโยชน์อนัเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ เพ่ือใหก้ารเขา้ท ารายการไดม้า
ซ่ึงทรัพยสิ์นคือหุน้สามญัของ  SEL ส าเร็จลุล่วง ตามท่ีเสนอ 
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วำระที ่3 พจิำรณำอนุมตักิำรเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบั
กำรเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

 ประธานฯ แจง้วา่ตามท่ีไดรั้บมติอนุมติัใหเ้ขา้ซ้ือหุน้ SEL ในวาระก่อนนั้น จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการออก
และเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เพ่ือเป็นการช าระค่าตอบแทนการเขา้ซ้ือหุน้
สามญัของ SEL ตามรายละเอียดในวาระขา้งตน้ บริษทัฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกให้แก่บุคคลใดเสมือนวา่
ได้รับช าระเงินค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว เพราะบุคคลนั้ นเป็นผูใ้ห้ทรัพย์สินอ่ืนนอกจากตัวเงิน โดยเป็นการเพ่ิมแบบก าหนด
วตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินจ านวนไม่เกิน 51,899,500 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ในราคาหุน้ละ 2.80 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผูล้งทุนแบบเฉพาะเจาะจง จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจด
ทะเบียน 300,000,000 บาท เป็น 325,949,750 บาท โดยการออกหุน้ใหม่จ านวนไม่เกิน 51,899,500 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท และจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 51,899,500 หุ้น เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL โดยผูถื้อหุ้นของ 
SEL จะช าระค่าหุน้เพ่ิมทุนดว้ยหุน้ของ SEL จ านวน 245,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้1 เหรียญสิงคโปร์(เทียบเท่า 25.43 บาท) ถือเป็น
การช าระหุ้นดว้ยทรัพยสิ์นนอกจากตวัเงิน ผูถื้อหุ้นสามารถดูรายละเอียดในแบบรายงานเพ่ิมทุน (แบบ 53-4) ซ่ึงเป็นเอกสารท่ี
จดัส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยรายการท่ี 5  และขอพิจารณาอนุมติัแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดงัน้ี  
 
จำกเดมิ 
 “ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน  300,000,000  บาท (สามร้อยลา้นบาท) 
  แบ่งออกเป็น   600,000,000  หุน้ (หกร้อยลา้นหุน้) 
  มูลค่าหุน้ละ      0.50  บาท (หา้สิบสตางค)์ 
  โดยแยกออกเป็นหุน้สามญั  600,000,000 หุน้ (หกร้อยลา้นหุน้) 
  หุน้บุริมสิทธิ   -ไม่มี-  หุน้  (- หุน้)” 
 
เป็น 
 “ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน 325,949,750 บาท (สามร้อยยี่สิบห้าลา้นเกา้แสน ส่ีหม่ืนเกา้พนัเจ็ดร้อยห้าสิบ
บาท) 
  แบ่งออกเป็น  651,899,500 หุน้  (หกร้อยหา้สิบเอด็ลา้นแปดแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัหา้ร้อยหุน้) 
  มูลค่าหุน้ละ  0.50 บาท              (หา้สิบสตางค)์ 
  โดยแยกออกเป็นหุน้สามญั 651,899,500 หุน้   (หกร้อยหา้สิบเอด็ลา้นแปดแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัหา้ร้อยหุน้) 
  หุน้บุริมสิทธิ  -ไม่มี-        หุน้ (- หุน้)” 
 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 
ถำม : นำยฮ้ังใช้ อัคควัสกุล ผูถื้อหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามว่า เก่ียวกบัหุ้น PP ท่ีออกใหม่น้ีติด Silent Period หรือไม่ และ
สดัส่วนการถือหุน้เดิมในบริษทัของนายลิม เมง ปุย ก่อนและหลงัไดรั้บหุน้ใหม่มีอตัราส่วนต่างกนัเท่าไร 
ตอบ : นำยชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ ัดการฝ่ายพฒันาธุรกิจ ช้ีแจงว่าผูถื้อหุ้นว่าหุ้นใหม่น้ีจะมีขอ้ตกลงห้ามโอนหุ้นใน
ระยะเวลา 3 ปี และอัตราส่วนการถือหุ้นของนายลิม เมง ปุยจะเปล่ียนไปดังน้ี ปัจจุบันนายลิม เมง ปุย ถือหุ้นในบริษัท 
15,576,960 หุน้ และหลงัจากไดรั้บหุน้ใหม่จะถือหุน้รวม 34,779,760 หุน้คิดเป็นร้อยละ 5.34 
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามอ่ืนใดเพ่ิมเติม ประธานฯ แจง้วา่วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 ใน 
4 อนุมติัใหข้องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
และลงมติ 

 
 ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 414,361,989 99.9951 
(2) ไม่เห็นดว้ย 42 0 
(3) งดออกเสียง 20,100 0.0049 
รวมจ ำนวนเสียง 414,382,131 100.00 
   หมำยเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้น เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขั้นจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุม จ านวน 3 ราย นบัเป็น

จ านวนหุน้ได ้414,382,131 หุน้ 
 
 มติ – ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกคะแนนเสียง โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ให้ เสมือนว่าได้รับช าระเงินค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว (ลงทุนด้วย
ทรัพยสิ์นนอกจากตวัเงิน) จ านวน 51,899,500 หุ้น ราคาหุ้นละ 2.80 บาท รวมเป็นเงิน 145,318,600 บาท และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัตามรายละเอียดท่ี เสนอ 
 
วำระที ่4 พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุนใหม่ 

 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ตามท่ีไดรั้บอนุมติัในวาระก่อนหนา้น้ี การเพ่ิมทุนจดทะเบียนในคราวน้ี มีวตัถุประสงค์
ในการใชเ้งินทุนดงักล่าว เพ่ือเป็นค่าตอบแทนส่วนหน่ึงในการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ซ่ึงจะท าให้บริษทัฯ ไดม้าซ่ึงสินทรัพย์
ของ SEL บริษทัฯ จึงจะเพ่ิมทุนโดยการออกหุ้นใหม่จ านวนไม่เกิน 51,899,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 50 สตางค ์ในราคาหุ้น
ละ 2 บาท 80 สตางค์ เพื่อเป็นการช าระค่าตอบแทนการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จึงขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกโดยบริษทัฯ ให้กบัผูล้งทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จ านวน 51,899,500 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 50 สตางค ์โดยจดัสรรให้แก่กลุ่มผูถื้อหุ้นของ SEL ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท 80 สตางค ์โดยจะจดัสรร
ใหแ้ก่ 
1)  นายลิม เมง ปุย   จ านวน 19,202,800 หุน้ 
2)  นายเลียน ฮก ลุง  จ านวน 19,202,800 หุน้ 
3)  นางสาวซู ย ิโนจ  จ านวน 13,493,900 หุน้ 
รวมจ านวนหุน้ทั้งหมด 51,899,500 หุน้ 
 
ทั้ งน้ี ผูถื้อหุ้นดังกล่าวจะช าระค่าหุ้นดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน อนัได้แก่ หุ้นของ SEL จ านวน 245,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้1 เหรียญ
สิงคโปร์ (เทียบเท่า 25.43  บาท) คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 145,318,600 บาท การเสนอขายหุ้นจะเสนอขายในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 
ซ่ึงอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและไดรั้บอนุญาตการเสนอขายหุ้นจากส านักงาน ก.ล.ต. ก่อน 
ทั้งน้ีราคาเสนอขายหุ้นดงักล่าวเป็นราคาท่ีไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นของบริษทั ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ
ติดต่อกนั ก่อนวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 ในวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระน้ีต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 
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เพ่ือขออนุมติัให้บริษทัเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน โดยเป็นราคาท่ีค านวณระหวา่ง วนัท่ี 12 เมษายน 2559 ถึงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 
ซ่ึงเท่ากบั 2.914 บาท) (ขอ้มูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)  
 
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเพ่ิมทุนหรือจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนใหบุ้คคลในวงจ ากดั มีดงัน้ี 
- บุคคลท่ีไดรั้บการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวจะไม่มีบทบาทในการบริหารงานหรือเขา้มาเป็นกรรมการบริษทัหรือ
เปล่ียนแปลงการด าเนินธุรกิจของบริษทัแต่อยา่งใด 
- ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นเดิมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเสนอขายหุ้นในคร้ังน้ี เม่ือบุคคลในวงจ ากดัซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนรวมจ านวน 
51,899,500 หุน้ จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ดงัน้ี 
• ดา้นราคา (Price Dilution) เท่ากบัร้อยละ 0.31  
• ดา้นสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) ลดลงในอตัราร้อยละ 7.96 
• ดา้นก าไรต่อหุน้ (Earning per Share Dilution) ลดลงในอตัราร้อยละ7.96 
 
ประธานฯ เสนอให้มอบอ านาจแก่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูมี้
อ  านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียด เง่ือนไข และการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขาย
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว รวมถึง การเปล่ียนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซ้ือ การช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุน การ
ก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวไดต้ามท่ีเห็นสมควรพร้อมทั้งใหอ้ านาจใน
การพิจารณา หรือก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร ลงนามในเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งด าเนินการต่างๆ 
ตามความจ าเป็นสมควรและเพ่ือประโยชน์อนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี โดยรวมถึงการยื่น
ขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดัต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 
72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบ้ริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั การยืน่เอกสารเพ่ือน าหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และให้ขอ้มูลเอกสารต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ประธานฯ รายงานความเห็นของคณะกรรมการต่อท่ีประชุมวา่คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาเง่ือนไขการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนใหแ้ก่บุคคลเฉพาะเจาะจงแลว้ มีความเห็นวา่ การด าเนินการดงักล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของ
บริษัท เน่ืองจากเป็นการได้มาซ่ึงธุรกิจท่ีเก้ือหนุนกันและเป็นการขยายธุรกิจไปในตลาดแถบภูมิภาคเอเชียและประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นอกจากน้ีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวน 51,899,500หุน้ ในราคาหุน้ละ 2 
บาท 80 สตางค ์เพ่ือเป็นค่าตอบแทนในการไดม้าซ่ึงหุน้ SEL เป็นราคาท่ีใกลเ้คียงกบัราคาตลาด โดยมีส่วนลดจากราคาตลาดร้อย
ละ 3.92 ซ่ึงจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กบัผูถื้อหุ้นของ SEL ในการเขา้มาถือหุ้นของบริษทั และเห็นวา่ราคาหุ้นท่ีบริษทัเสนอ
ขายท่ี 2 บาท 80 สตางค ์เป็นราคาท่ีเหมาะสม หากเทียบกบัราคาตลาดดงักล่าว 
 
นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัมีความเห็นเก่ียวกบัมูลค่าการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ านวน 700,000 หุ้น คิดเป็นจ านวน
เงินรวมประมาณ 424,973,343 บาท วา่เป็นราคาท่ีเหมาะสม และสมเหตุสมผล ซ่ึงพิจารณาจากศกัยภาพในการก าไรของ SEL ซ่ึง
เป็นบริษทัท่ีมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้เทียบเท่า 17.80 ลา้นบาท แต่มีศกัยภาพในการท าก าไรใกลเ้คียงกบับริษทั รวมถึงการเขา้
ซ้ือหุน้สามญัของ SEL จะเป็นการเสริมสร้างโอกาสในการขยายการเติบโตในต่างประเทศใหก้บับริษทั  
 

18 



 
 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

 

บริษทัคาดวา่การไดเ้ขา้ถือหุ้นสามญัของ SEL จะสามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่บริษทัเพ่ิมข้ึน โดยบริษทัสามารถรับรู้รายได ้และ
ส่วนแบ่งก าไรของ SEL  ไดท้นัที โดย SEL มีรายไดห้ลกัจากการให้บริการและก าไรสุทธิประจ างวดปี 2558 ประมาณ 480 ลา้น
บาท และ 61 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิต่อรายไดร้วมทั้งหมด ร้อยละ 12.57 ในขณะท่ีบริษทัมีรายไดห้ลกั
จากการให้บริการและก าไรสุทธิประจ างวดปี 2558  เท่ากบั 682 ลา้นบาท และ 61 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือ คิดเป็นอตัราก าไร
สุทธิต่อรายไดร้วมทั้งหมดร้อยละ 8.79 ดงันั้น การเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ในคร้ังน้ี ถือเป็นยทุธศาสตร์เพ่ือการเติบโตโดย
ขยายการด าเนินธุรกิจให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ในต่างประเทศ ซ่ึงจะเป็นการสร้างรายได้ท่ีมีเสถียรภาพแบบต่อเน่ือง (Recurring 
Income) และยงัเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างผลตอบแทนใหแ้ก่บริษทัในระยะยาว 
 
อีกทั้ งบริษทัและผูถื้อหุ้นของ SEL ไม่มีความสัมพนัธ์ใด ๆ บุคคลในกลุ่มนายลิม เมง ปุย ไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 
2546 และไม่ไดเ้ป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย ์หรือเป็น Concert Party กนัแต่อยา่งใด และกลุ่มนายลิม เมง 
ปุย ไม่ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัแต่อยา่งใด  
 
  ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดด้ าเนินการต่างๆ ตามขั้นตอนโดยผา่นมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2559 
เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 และไดแ้จง้สารสนเทศรายละเอียดของหนงัสือเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ผา่นระบบ 
SET Portal เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ตั้ งแต่วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 ท่ีผ่านมา พร้อมทั้ งได้ส่งเอกสาร Pre Process ให้ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยพิ์จารณาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ก่อนน าส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กบัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณา 
โดยหากบริษัทได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ก็จะด าเนินการยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามขั้นตอนต่อไป 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
ถำม : นำยฮ้ังใช้ อัคควัสกุล ผูถื้อหุ้นรับมอบฉันะ สอบถามว่าผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บหุ้น PP ใหม่นั้นติด Silent Period ทุกคนหรือไม่ 
นอกจากน้ีเสนอความเห็นวา่ กลุ่มผูถื้อหุ้นใหม่น้ีถือวา่ไม่มีอ านาจ และอาจเขา้มาควบคุมกิจการไดใ้นภายหลงั จึงขอให้ผูบ้ริหาร
เป็นขอ้ระวงั 
ตอบ : นำยชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ ช้ีแจงวา่ ผูถื้อหุ้นทั้งสามคนรวมกนัถือหุ้นรวมเป็นร้อยละ 15 
หลงัเพ่ิมทุนเท่านั้น ซ่ึงไม่น่ากงัวล และจะเป็นไปตามขอ้ตกลง และก าหนดขอ้ตกลงห้ามโอนหุ้นในระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงจะเป็น
แรงจูงใจใหส้ร้างผลงานท่ีดีแก่บริษทั 
 

ไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ แจง้วา่ในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับรวมผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย ประธานฯ จึงเสนอท่ี
ประชุมพิจารณาและลงมติ   
 

 ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 414,361,789 99.9951 
(2) ไม่เห็นดว้ย 42 0 
(3) งดออกเสียง 20,300 0.0049 
รวมจ ำนวนเสียง 414,382,131 100.00 
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 มติ – ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูม้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมติัให้บริษทัฯ 
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อผูล้งทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จ านวนไม่เกิน 51,899,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
50 สตางค ์ให้แก่ผูถื้อหุ้นของ SEL  เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ในราคาหุ้นละ 2 บาท 80 สตางค ์ตามท่ี
เสนอ 
 
วำระที ่5 พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ในวาระน้ีเป็นการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ซ่ึงไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงขอ้คิดเห็นหรือ
สอบถามเพื่อความเขา้ใจ หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัไดช้ี้แจงขอ้ซกัถามต่างๆ ของผูถื้อหุ้น ดงันั้นจะไม่มีการลงมติใดๆ ใน
วาระน้ี 
 
ถำม : นำยธำรำ ชลปรำณี ผูถื้อหุน้รับมอบฉนัทะ สอบถามวา่เน่ืองจากบริษทั และ SEL ไม่มีเรือหรือเคร่ืองบินเป็นของตนเองจึง
ขอทราบรายละเอียดเก่ียวกบัสญัญาการขอรับบริการจากสายการเดินเรือและสายการบิน และ SEL มีคลงัสินคา้ของตนเองหรือเปล่า 
ตอบ : นำยชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ ช้ีแจงวา่ สญัญาขอรับบริการจากสายการเดินเรือและสายการบิน 
เป็น Service contact ส่วนใหญ่มีอายสุญัญาหลายปี โดย SEL มีสญัญากบัหลายสายการบินอยูแ่ลว้ จึงท าใหบ้ริษทัไดร้าคา และรับ
บริการท่ีดี ส าหรับคลงัสินคา้นั้น SEL มีสญัญาเช่าคลงัสินคา้ในรูปแบบ cargo 
ถำม :นำยวิณณ์ ผำนิตวงค์ ผูถื้อหุ้นรับมอบฉนัทะ สอบถามวา่ วา่โครงการใชจ่้ายเงินท่ีไดม้าจากเงิน IPO ซ่ึงเป็นวงเงินมูลค่าสูง
บริษทัมีแผนการใชจ่้ายอยา่งไร  
ตอบ : นำยชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ ช้ีแจงวา่ บริษทัใชเ้ป็นเงินลงทุนในกิจการคลงัสินคา้ของบริษทั
ท่ีบริษทัจะสร้างข้ึนมา ส่วนรายไดท่ี้บริษทั Protect ไวม้าจากหลายส่วนเน่ืองจากคลงัสินคา้มีดว้ยกนั 3 รูปแบบ คือ บริษทัสร้าง
เอง รับบริหารจดัการ และท่ีเป็น Out source รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนๆ ในคลงัสินคา้ เช่น ค่าศุลกากร  
ถำม : นำยธีรเดช มนัสวยิำงกูร ผูถื้อหุน้รับมอบฉนัทะ สอบถามวา่ทิศทางธุรกิจโลจิสติกส์ 
ตอบ : รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงวา่ แนวโนม้ธุรกิจโลจิสติกส์ทางทะเลอยูใ่นภาวะชะลอตวั 
แต่โลจิสติกส์ทางอากาศและทางบกยงัดีอยู ่ทั้ งน้ีส่ิงท่ีตอ้งให้ความส าคญัคือการเพ่ิมมูลค่า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของลูกคา้ 
เพราะฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นตอ้งขยายมูลค่าของธุรกิจในระดบัภูมิภาค  
ถำม : นำยเฉลมิชัย ตั้งนวชิญ์ ผูถื้อหุ้นรับมอบฉนัทะ สอบถามวา่เน่ืองจากอนาคตอนัใกลรั้ฐบาลมีแนวโนม้ก าหนดมาตรฐาน
ค่าแรงในธุรกิจคลงัสินคา้ ค่าแรงจึงอาจจะเพ่ิมข้ึนไดบ้ริษทัไดน้ าเง่ือนไขน้ีมาพิจารณาในประมาณการของบริษทัหรือไม่ และ
การลดสวสัดิการของพนกังานตามท่ีปรากฏในงบดุลของบริษทัจะส่งผลกระทบต่อการสร้างยอดขายในอนาคตหรือไม่ เพราะ
พนกังานเป็นส่วนส าคญัในธุรกิจโลจิสติกส์ 
ตอบ : นำงอำรยำ คงสุนทร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ ไม่เฉพาะธุรกิจคลงัสินคา้เท่านั้นท่ีรัฐบาลมีนโยบายก าหนด
มาตรฐานค่าแรง ซ่ึงบริษทัไดพิ้จารณาเง่ือนไขน้ีแลว้ ส่วนเร่ืองสวสัดิการพนกังานนั้น บริษทัมีนโยบายท่ีสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานอยูแ่ลว้ดงันั้นจึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบต่อยอดขายของบริษทั 
แนะน ำ : MR.BASANT KUMAR DUGAR ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง แนะน าให้บริษทั Road Show ท่ีประเทศสิงคโปร์ 
และแนะน าโอกาสทางธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจใหญ่กวา่สิงคโปร์ 
ตอบ : นำยเอกพล พงศ์สถำพร ประธานกรรมการ ขอบคุณส าหรับขอเสนอแนะ และค าแนะน าการ Road Show ในสิงคโปร์ 
และโอกาสทางธุรกิจในอินโดนีเซียของผูถื้อหุน้ดงักล่าว 
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 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ต่อท่ีประชุมอีก 
 
 ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเม่ือเวลา 12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
(ลงช่ือ)            ประธานท่ีประชุม 
                    (นายเอกพล พงศส์ถาพร) 
     
        
 
 
 
 
 
     (ลงช่ือ)     ผูบ้นัทึกการประชุม 
                         (นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข) 

                 เลขานุการบริษทั 
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บริษัทฯ ได้ก ำหนดนิยำม “กรรมกำรอสิระ”  

เท่ำกบัข้อก ำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ดงันี ้
 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ยบริษทัร่วม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ดงัน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 
ดว้ย  
 

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ าหรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดับเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของ    
บริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็น
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ  
 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส 
พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการ
เสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  
 

4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็น
ผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่สองปี
ก่นอวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริวาร หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ย
การรับ หรือใหกู้ย้มื ค  ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผล
ให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั
หรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้ งน้ี การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
ค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั  
 

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของงส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

 

ส่ิงทีส่่งมำด้วย 3 
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6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  

 
7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึน เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั ท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษา ท่ีรับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้น ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

 
9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ  

 
 ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรรหน่ึง 1 ถึง 9 แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบั
เดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) 
ได ้
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 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

 

ข้อมูลเกีย่วกบักรรมกำรอสิระและเป็นกรรมกำรตรวจสอบ ทีบ่ริษัทฯ 
เสนอช่ือให้เป็นผู้มอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น 

   
ช่ือ – นำมสกลุ รศ.ดร. รุธิร์  พนมยงค์ 
ต าแหน่ง  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
อาย ุ 50 ปี 
ท่ีอยู ่ 39/87 หมู่ท่ี 3 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด   

จงัหวดันนทบุรี 
วฒิุการศึกษา  ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.)  

International Logistics,Cardiff Business School, 
Cardiff University,Wales,United Kingdom 

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

- ไม่มี - 

 
 

 

 
ช่ือ – นำมสกลุ นำยวชัิย แซ่เซียว 
ต าแหน่ง  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
อาย ุ 50 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) รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ อาย ุ50 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 39/87 หมู่ท่ี 3 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี   
หรือ 
Assoc. Prof. Dr. Ruth Banomyong Age 50 years, Residing at No.39/87 Moo.3 Tambon Bang Talat , Pak kret  
district, Nonthaburi 
OR 
(3) นำยวิชัย แซ่เซียว อาย ุ50 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 140/26 Aguston คอนโดมิเนียม อาคาร Avila ถนนสุขมุวทิ 22 เขตคลองเตย 

กรุงเทพ  
หรือ 
Mr. Wichai Xiao Age 50 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 2560 
anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and  vote on my/our behalf at the Shareholders’ Annual General Meeting 2017 
ในวนัที่ 20  เมษายน  2560    เวลา   9:30 น. ณ หอ้ง Grand Ballroom ชั้น6 โรงแรมแกรนด ์ฮาวเวร์ิด กรุงเทพฯ (Grand Howard Hotel) เลขท่ี 50 ถนน
เจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ  
to be held on April  20, 2017 at 09:30  a.m., at the Room Grand Ballroom ,6 floor of Grand Howard Hotel Bangkok 50 Charoen-Raj Road, 
Bangkhlo, Bangkolaem, 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: 

ระเบียบวำระที ่1  พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวันที่ 28 กรกฎำคม 2559 
Agenda 1   To certify the minutes of the previous Shareholders’ Extraordinary General Meeting held No.1/2016 

  on July 28,2016  
(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 

 
ระเบียบวำระที ่2  รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2559 
Agenda 2: To acknowledge the results of the year 2016 
(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 

 
ระเบียบวำระที ่ 3  พจิำรณำอนุมัติงบดุลและก ำไรขำดทุนประจ ำปี 2559 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 
Agenda 3 To consider and approve the Balance Sheet and Profit and Loss for the year 2016 for the year ended  

  December 31, 2016. 
(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 ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2559 
Agenda  4  To consider the allocation of profits and paying dividends for the year 2016 
(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  พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระและอนุมัติค่ำตอบแทน   
Agenda  5 To consider and approve the appointment of directors to replace those who are retiring by rotation and 

approve the directors’ remunerations. 
(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:  
 
กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
Appointment of the certain directors as follows: 
ช่ือกรรมการ  นำยเอกพล พงศ์สถำพร  ประธำนกรรมกำร /กรรมกำรอสิระ 
Name of Director:  Mr. Ekaphol Pongstabhon Chairman of The Board / Independent Director  
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 
 
ช่ือกรรมการ  นำยเจริญเกยีรติ หุตะนำนันทะ  กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 
Name of Director:  Mr. Charoenkiat Huthananuntha Audit Committee / Independent Director  
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 
 
ช่ือกรรมการ  นำงสำวพรไพเรำะ ตันติกุลสุนทร     กรรมกำร  
Name of Director Miss. Pornpairoa Tantikulsunthorn Director  
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 

 
ระเบียบวำระที ่ 6   พจิำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2560 
Agenda  6  To consider and approve the appointment of  auditors for the 2017 financial year and fix the auditors’ fees. 
(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 

 
ระเบียบวำระที ่ 7   พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
Agenda  7  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 


 

--
 

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

--
 

--
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(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:ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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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 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

 

ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรบริษัท 
  
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่งตั้ง : ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอสิระ  

(ได้ผ่ำนกำรพจิำรณำสรรหำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน) 

 

ช่ือ-นำมสกุล : นำยเอกพล พงศ์สถำพร 
อำยุ : 53 ปี 
สัญชำติ : ไทย 
ประวัติกำรศึกษำ : ปริญญาโท MBA (Finance & Marketing), Kellog School of 

 Management ,Northwestern University,USA 
ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขาเคมีวศิวกรรม 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร : ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
Director Certification Program (DCP รุ่นท่ี 141/2011)  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
Certified Internal Auditor (CIA)  with Certificate of Honor by The Institute of Internal Audit 
(USA) 

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

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

(ก) จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งบริษทัไม่จดทะเบียน  
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

             กรรมการ 
             กรรมการ 

(ข) ช่ือบริษทัจดทะเบียน (อื่น 
กรรมการผูจ้ดัการ 

  
Sun Express Logistics Pte Ltd.(SEL)   
บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ ากดั 
บริษทั ทิปโก ้รีเทค จ ากดั 
บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ ากดั  
 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน)  

(ค) ระบุช่ือประเภทกิจการในกรณีท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
จ ำนวนปีที่ด ำรงต ำแหน่ง : ปี 2557 – ปัจจุบนั (จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือวนัที่ 28 กรกฎาคม 2558 ) 
กำรเข้ำร่วมประชุม ในปี 2559 
คุณสมบัติต้องห้ำม 

: ประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 5 คร้ัง (คิดเป็น 100%) 
ไม่มีประวติัการกระท าความผดิอาญาในความผดิ ท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระท าโดยทุจริต 
 
 
 

ส่ิงทีส่่งมำด้วย 6 
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 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

 

 
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 เห็นชอบใหน้ าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงได้
พิจารณาแลว้เห็นชอบให ้นายเอกพล พงศส์ถาพร กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึงเน่ืองจากมีคุณสมบติักรรมการตามท่ีบริษทัก าหนด
ไว ้มีความรู้ในธุรกิจของบริษทั อีกทั้งในระหวา่งการด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษทั ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความรู้ความสามารถ 
และช่วยผลกัดนัในการขยายธุรกิจ ท าใหบ้ริษทัฯ มีผลประกอบการท่ีโดดเด่นในปี 2559 ดงันั้น การไดรั้บเลือกตั้งใหด้  ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง จะช่วยสร้างความต่อเน่ืองในการบริหารกิจการของบริษทัใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไป  
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 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

 

ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรบริษัท 
 
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ  

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร 
(ได้ผ่ำนกำรพจิำรณำสรรหำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน) 

 

ช่ือ-นำมสกุล : นำยเจริญเกยีรติ หุตะนำนันทะ  
อำยุ : 67 ปี 
สัญชำติ : ไทย 
ประวัติกำรศึกษำ : ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร : ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 

Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี 111/2014)  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ต ำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

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

(ก) จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งบริษทัไม่จดทะเบียน  
- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

(ข) ช่ือบริษทัจดทะเบียน (อื่น 
- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

  
 
 
 

(ค) ระบุช่ือประเภทกิจการในกรณีท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
จ ำนวนปีที่ด ำรงต ำแหน่ง : ปี 2557 – ปัจจุบนั (จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือวนัที่ 28 กรกฎาคม 2558 ) 
กำรเข้ำร่วมประชุม ในปี 2559 
 
 
 
 
คุณสมบัติต้องห้ำม 

: ประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 5 คร้ัง (คิดเป็น 100%) 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 5 คร้ัง (คิดเป็น 100%) 
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 1 คร้ัง 
(คิดเป็น 100%)  
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 1 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 1 คร้ัง (คิดเป็น 100%)  
ไม่มีประวติัการกระท าความผดิอาญาในความผดิ ท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระท าโดยทุจริต 
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 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

 

 
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/บริษทัยอ่ย ไม่เป็น 

-  เป็น/ไม่เป็น กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึน เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้ 
   รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ  

ไม่เป็น 

หลกัเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร 
คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบใหน้ าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงได้
พิจารณาแลว้เห็นชอบให ้นายเจริญเกียรติ หุตะนานนัทะ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากมีคุณสมบติักรรมการตามท่ีบริษทัฯ 
ก าหนดไว ้และในฐานะประธานกรรมสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ ไดน้ าเสนอและเลือกกรรมการที่มีคุณสมบติั 
มีประสบการณ์ ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนด พร้อมยงัก าหนดนโยบายดา้นหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยเนน้การ
ด าเนินงานท่ีโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ตลอดจนสอดส่องและติดตามการด าเนินงานของฝ่ายบริหารใหแ้น่ใจวา่ไดป้ฎิบติั
ตามหลกัการดงักล่าว  นอกจากน้ีในฐานะประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์รไดพ้ิจารณาแผนบริหารความเส่ียง โดยครอบคลุม
บริษทัใหด้  าเนินการภายใตก้ฎระเบียบของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งโดยครบถว้น ดงันั้น การไดรั้บเลือกตั้งให้ด  ารงต าแหน่งกรรมการ
อีกวาระหน่ึง จะช่วยสร้างความต่อเน่ืองในการบริหารกิจการของบริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ  
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 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

 

ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรบริษัท  
 
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร 

กรรมกำร  
(ได้ผ่ำนกำรพจิำรณำสรรหำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน) 
 

ช่ือ-นำมสกุล : นำงสำวพรไพเรำะ  ตันติกุลสุนทร 
อำยุ : 43 ปี 
สัญชำติ : ไทย 
ประวัติกำรศึกษำ : ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร : ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 

Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี 111/2014) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ต ำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร / กรรมการ  
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

กำรถือหุ้นในบริษัท : จ านวน 46,298,200 หุน้ (7.10%) (ปิดสมุดทะเบียนหุน้ ณ วนัที่ 13/03/2560) 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวกบัผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ : นอ้งสาว นางอารยา คงสุนทร 
ประวัติกำรท ำงำน   
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอ่ืน   

(ก) จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งบริษทัไม่จดทะเบียน  
-    ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

(ข) ช่ือบริษทัจดทะเบียน (อื่น) 
- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

  
 

(ค) ระบุช่ือประเภทกิจการในกรณีท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
จ ำนวนปีที่ด ำรงต ำแหน่ง : ปี 2557 – ปัจจุบนั (จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือวนัที่ 28 กรกฎาคม 2558 ) 
กำรเข้ำร่วมประชุม ในปี 2558 : ประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 5 คร้ัง (คิดเป็น 100%) 

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 1 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 1 คร้ัง (คิดเป็น 100%) 
คุณสมบัติต้องห้ำม       ไม่มีประวติัการกระท าความผดิอาญาในความผดิ ท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระท าโดยทุจริต 

หลกัเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร 
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงได้
พิจารณาแลว้เห็นชอบให้ นางสาวพรไพเราะ ตนัติกุลสุนทร กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึงเน่ืองจากมีคุณสมบติักรรมการตามท่ีบริษทัฯ 
ก าหนดไว ้มีความรอบรู้และมีความเช่ียวชาญในการบริหารธุรกิจดา้นโลจิสติกส์ มานานกว่า 20 ปี มีวิสัยทศัยก์วา้งไกล มีประวติัการท างาน
โปร่งใส สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ดงันั้น การไดรั้บเลือกตั้งให้ด  ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง จะช่วยท าให้การบริหาร
กิจการของบริษทัฯ ไดรั้บขอ้คิดท่ีเป็นประโยชน์จากมุมมองท่ีหลากหลายส่งผลใหด้ าเนินงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน  
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การก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ส ำหรับปี 2560  
 
 หลกัเกณฑ์และขั้นตอนกำรเสนอค่ำตอบแทน  
  คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงเป็นบริษทั ท่ีมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนัหรืออยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทัฯ และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 เป็นวงเงิน 3,000,000 บาท (เพ่ิมวงเงินหน่ึงเท่า เทียบกบัปีท่ี
ผา่นมา) โดยเง่ือนไขและหลกัเกณฑใ์นการจ่ายใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการบริษทั  
 องค์ประกอบค่ำตอบแทน ประกอบด้วย  

 1.  ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดยอ่ย  ประจ าปี 2560  
  คงอตัราค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบ้ียประชุม รายคร้ัง แก่กรรมการบริษทัฯ โดยประธานกรรมการบริษทั จ านวน 40,000 

บาทต่อคร้ัง ,ประธานกรรมการชุดยอ่ย จ านวน 25,000 บาทต่อคร้ัง และกรรมการ จ านวน 20,000 บาทต่อคร้ัง 
 2. ค่าตอบแทนในรูปแบบโบนสัพิเศษ ของกรรมการบริษทั ฯ โดยเห็นชอบใหค้่าตอบแทนในรูปแบบโบนสัพิเศษ เป็น 1 % 
  ของก าไรสุทธิ จ่ายให้กบัคณะกรรมการบริษทัฯ โดยพิจารณาจากความส าเร็จของผลการด าเนินงาน ปี 2560 เป็นไปตาม
   เป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้ 

      

  ทั้งน้ี มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาจดัสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสูงสุดท่ีผูถื้อ
หุ้นอนุมติัเป็นค่าตอบแทนเบ้ียประชุมให้กบักรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยให้สอดคลอ้งกบับทบาท หน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบ และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนเบ้ียประชุมต่อไป ส่วนของเงินโบนสั
ท่ีจ่ายปลายปีจะข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานประจ าปี โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
 

องค์ประกอบค่ำตอบแทน ปี 2559 ปี 2560 (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 2560)  

ไม่มี 1 % ของก าไรสุทธิ จ่ายให้กบัคณะกรรมการบริษทัฯ 
โดยพิจารณาจากความส าเร็จของผลการด าเนินงานท่ี
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้

3. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ  ไม่มี ไม่มี 
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรชุดย่อย  
1. ค่าเบ้ียประชุม 
- ประธานกรรมการชุดยอ่ย 
- กรรมการชุดยอ่ย 

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

คงเดมิ 
 
- 25,000 บาท /คร้ัง 
- 20,000 บาท / คน / คร้ัง 
- จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม 
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืน 
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ข้อบงัคบัของบริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

หมวด 4  
กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 ข้อ 38 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยปีละหน่ึง (1) คร้ัง การประชุมเช่นวา่น้ีใหเ้รียกวา่ “ประชุมสามญั” การ

ประชุมสามญัดงักล่าวใหก้ระท าภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัการส้ินสุดรอบปีทางการบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุน้คราว
อ่ืนๆ ใหเ้รียกวา่ “ประชุมวสิามญั” 

 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรหรือเม่ือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไม่
นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่าไดท้ั้งหมด หรือจ านวนผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่ายีสิ่บหา้ (25) คน ซ่ึงมีหุน้รวมกนั
ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมด เข้าช่ือกันท าหนังสือในฉบับเดียวกัน ร้องขอให้
คณะกรรมการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้โดยหนังสือร้องขอนั้ นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพ่ือการใดไวใ้ห้ชัดเจน 
คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้  
 

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 ระเบียบวาระการ

ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา พร้อม
ทั้ งเสนอความเห็นและค าแนะน าของคณะกรรมการให้เร่ืองดังกล่าวและจัดส่งให้ผูถื้อหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาด
หลกัทรัพยใ์นกรณีท่ีบริษทัเขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนั
ประชุม  

 
 ค าบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้นใหโ้ฆษณาในหนังสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่

นอ้ยกวา่สาม (3) วนั 
 
ข้อ 41 ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้โดยผูรั้บมอบฉันทะไม่

จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั การมอบฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและท าตามแบบท่ีนาย
ทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัก าหนด 

 
 ก่อนเข้าร่วมประชุม ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการ

ก าหนดไว ้
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ข้อ 42 การประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) เขา้ประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน
หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้ งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม ( 1/3) ของ
จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงเป็นองคป์ระชุม 

 
 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้มาร่วมประชุม

ไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนั
ระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม  

 
ขอ้ 43 ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีหน้าท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั

วา่ดว้ยการประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึง
มาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึง (1) เป็นประธานในท่ีประชุม และให้การประชุมด าเนินไปตามล าดบัวาระท่ีก าหนดไวใ้น
หนังสือนัดประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 
ข้อ 44 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึง (1) เสียงต่อหน่ึง (1) การออกเสียงลงคะแนนในส่วนท่ีถือวา่หุน้หน่ึง

มีเสียงหน่ึงนั้น มิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีท่ีบริษทัไดอ้อกหุน้บุริมสิทธิและก าหนดใหมี้สิทธิออกเสียงคะแนนนอ้ยกวา่หุน้สามญั  
 
 ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะตอ้งแต่งตั้งให้บุคคลในจ านวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผูใ้ชสิ้ทธิใน

การออกเสียงลงคะแนน 
 
 การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติใหล้งคะแนน

ลบัก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวธีิการออกเสียงลงคะแนนลบันั้นใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมก าหนด 
 
 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด ผูถื้อหุน้จะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิได ้นอกจากการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ  
 
ข้อ 45 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 (1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบ

จากเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึง (1) เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 (2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและก็
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
  (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั  
  (ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้

บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุน 
  (ง) การเพ่ิมทุนหรือการลดทุน 
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  (จ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทั 
  (ฉ) การออกหุน้กู ้
  (ช) การควบบริษทั 
  (ซ) การเลิกบริษทั 
  (ฌ) เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
ข้อ 46 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจาณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงมี

หุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดเสนอในท่ีประชุมไม่เสร็จ และจ าเป็นตอ้ง
เล่ือนการพิจารณาเร่ืองดงักล่าวไป ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ีวนัและเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง
หนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้น ระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการ
ประชุม ทั้งน้ี ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย  

 
ข้อ 47 สถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัตอ้งอยู่ในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทั หรือทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของ

สาขาของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง ตามท่ีประธานกรรมการ หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด  
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เอกสำรและหลกัฐำนทีผู้่เข้ำร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้ำร่วมประชุม 
และระเบียบปฏิบัติในกำรประชุม 

 
 การลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) จะด าเนินการ
ลงทะเบียนดว้ยระบบ Barcode โดยบริษทั ควดิแลบ จ ากดั และรับบตัรลงคะแนนได ้ณ จุดลงทะเบียน  
 
1. กำรลงทะเบียน  
 ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือเอกสารเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมก่อนเวลา
ประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวนัพฤหสับดี ท่ี 20 เมษายน 2560  
 
2. เอกสำรทีผู้่เข้ำร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้ำร่วมประชุม 
 กรณีบุคคลธรรมดำ  
 กรณีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  โปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนังสือ
เดินทางต่อเจา้หนา้ท่ี เพ่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
 
 กรณีมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียว
เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม หรือ Download 
หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. จากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.wice.co.th) พร้อมทั้งกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือ
ผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ หากมีการแกไ้ข หรือ ขีดลบขอ้ความท่ีส าคญัผูม้อบฉันทะตอ้งลงนามก ากบัไวทุ้กแห่ง และ
หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 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 ้ 
• รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อาย ุ50 ปี  หรือ 
• นายวชิยั  แซ่เซียว  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  อาย ุ50 ปี 

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

- หนงัสือมอบฉันทะซ่ึงลงนามโดยผูมี้อ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลตามหนงัสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทบัตรา
ส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

ส่ิงทีส่่งมำด้วย 9 
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- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศให้แนบส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซ่ึง
ออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว
จะตอ้งผา่นการรับรองจากโนตารีพบัลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการท่ีมีอ านาจไม่เกิน 3 เดือน 

- ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบมาพร้อมกนัดว้ย และใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

- ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริงหรือหนงัสือเดินทาง
ฉบบัจริง (ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

 
3. ระเบียบปฏิบัตใินกำรประชุม 
 3.1 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้มีสิทธิซกัถามและแสดงความคิดเห็นไดทุ้กวาระ 
 3.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย 
 3.3 การออกเสียงลงคะแนนใหน้บั หน่ึงหุน้ เป็นหน่ึงเสียง 
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ข้ันตอนกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
วนัพฤหัสบดี ที ่20 เมษำยน 2560 
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ผู้ถือหุ้น –WICE 

มำด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 
(ตั้งแต่เวลำ 8.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียน 
(ตั้งแต่เวลำ 8.00 น.) 

 
แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนและบัตรประจ ำตัว 

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน,  
หนังสือมอบฉันทะและหลักฐำนประกอบ 
พร้อมบัตรประต ำตัวผู้รับมอบฉันทะ 

รับบัตรลงคะแนน 

เข้ำห้องประชุม 

ประธำนเปิดประชุม (เวลำ 9.30 น.) 

พจิำรณำวำระกำรประชุมตำมล ำดบั 

วำระใดๆ ยกเว้นวำระเลือกตั้งกรรมกำรบริษัท  
ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ยกมือ
เจ้ำหน้ำที่จะเกบ็บัตรลงคะแนน เพ่ือท ำกำรนับ
คะแนน โปรดระบุควำมเห็นพร้อมทั้งลงนำม
และส่งคืนเจ้ำหน้ำที่ทันที 

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

สรุปผลคะแนนให้ทีป่ระชุมสำมญัผู้ถือหุ้นรับทรำบ 

40 



 
 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

 

 
แผนทีส่ถำนทีจั่ดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้อง Grand Ballroom ช้ัน 6 โรงแรมแกรนด์ ฮำวเวร์ิด กรุงเทพ 

50 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 02-213-3100 
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