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ที่ ลข.017/2560
วันที่ 17 มีนาคม 2560
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1.
2.
3.
4.

สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
รายงานประจาปี 2559 ในรู ป CD-ROM
นิยาม “กรรมการอิสระ”
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็ นกรรมการตรวจสอบ ที่บริ ษทั ฯ เสนอชื่อให้เป็ นผูม้ อบฉันทะจากผู ้
ถือหุน้
5. หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
6. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั
7. การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2560
8. ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
9. เอกสารและหลักฐานที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่ วมประชุมและระเบียบปฏิบตั ิในการประชุม
10. ขั้นตอนการเข้าร่ วมการประชุม
11. แผนที่สถานที่จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้

ด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั ไวส์ โลจิ สติ กส์ จากัด (มหาชน) (“WICE”) ได้มีม ติ ให้เรี ยกประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น
ประจาปี 2560 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 9:30 น. ณ ห้ อง Grand Ballroom ชั้ น 6 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด
กรุ งเทพ (Grand Howard Hotel Bangkok) เลขที่ 50 ถนนเจริ ญ ราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร
10120 ซึ่ งในการประชุมครั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้น เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่ อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 31 ตุลาคม 2559 – วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่า ไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลใด เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ดังนั้น
บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: บริ ษทั ฯ ได้จดั การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม
2559 และได้จดั ทารายงานการประชุมดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ กาหนด โดยรายละเอียด
ปรากฏตามสาเนาที่ได้ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย
ลาดับ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้วเห็ น ว่ารายงานการประชุ ม วิส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 1/2559 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตามความเป็ นจริ ง
จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
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การลงมติ

: วาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสี ยงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2. รับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั และผลการดาเนิ น งานของบริ ษ ัทฯ ในรอบปี 2559 โดย
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2559 ในรู ป CD-ROM ที่ ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสื อ
เชิญฯ แล้วนั้นได้จดั ทาขึ้นตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับ 2
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ
การลงมติ
: วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุน้ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: งบการเงิ น ดัง กล่ าว ได้จัด ท าขึ้ น โดยถู ก ต้อ งตามที่ ค วรในสาระส าคัญ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ที่ ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต และได้รับ
ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั โดยสรุ ปสาระสาคัญ
ดังนี้
รายการ

งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์
1,067,157,490
หนี้สินรวม
204,875,826
*ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
862,281,664
รายได้รวม
1,035,636,282
*ก าไรสิ ท ธิ ส่ ว นที่ เป็ นของผู ้ถื อ หุ ้ น ของ
77,182,501
บริ ษทั ฯ
กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
0.12
* ไม่รวมส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
802,491,538
75,040,112
727,451,426
605,932,904
57,253,288
0.09

โดยมีรายละเอียดตามที่ ปรากฏในงบการเงิ นของรายงานประจาปี 2559 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับ 2
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็ นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
การลงมติ
: วาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสี ยงลงคะแนน
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ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราไม่นอ้ ยว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ
หักภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คล และสารองตามกฎหมายส าหรั บ งบการเงิ น เฉพาะของบริ ษ ัท ฯ
อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กบั แผนการ
ลงทุ น สภาพคล่อง ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่ คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ และ/หรื อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ เห็ นสมควร จึ งเห็ นควรเสนอให้ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
จ่ายเงิ นปั น ผลเป็ นเงิ น สด จานวน 52,151,960 บาท ให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น โดยจานวนหุ ้นทั้งหมด
651,899,500 หุ ้ น เฉลี่ ย จ่ า ยเงิ น ปั น ผลหุ ้ น ละ 0.08 บาท (ในประจ าปี 2559 มี ก าไรสุ ท ธิ
57,253,288 บาท ตั้งเงินสารองตามกฎหมาย 5% เป็ นเงิน 2,862,665 บาท คงเหลือกาไรสุทธิ ที่
สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ 54,390,623 บาท )
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2559
ในอัตราหุ ้นละ 0.08 บาท สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยการจ่ายเงิ น
ปั นผลจะจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม
2560 ซึ่ งเป็ นกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น (Record Date ) เพื่อสิ ทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2560 และเพื่อสิ ทธิ รับเงิ นปั นผล ทั้งนี้ เป็ นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดว้ ยวิธีปิดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุ ้นในวันที่ 13 มีนาคม
2560 และก าหนดจ่ ายเงิ น ปั น ผลในวัน จัน ทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2560 โดยให้ น าเสนอต่ อ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
การลงมติ
: วาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสี ยงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระและอนุมตั คิ ่ าตอบแทน
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 22 “ในการประชุ มสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้อง
ออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่ งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่ ง
ออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ ให้ออกโดยจานวนใกล้เคี ยงที่ สุดกับ ส่ วนหนึ่ งในสาม (1/3)
กรรมการที่ จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ที่ สองภายหลังจดทะเบี ยนแปรสภาพ
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชน การออกจากตาแหน่ งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีการจับ
สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี ต่อๆ ไปให้กรรมการที่ อยู่ในตาแหน่ งนานที่ สุดเป็ นผูอ้ อกจาก
ตาแหน่ ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตาแหน่ งนานเท่าๆ กัน เป็ นจานวน
มากกว่าจานวนที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตาแหน่งโดย
วิธีจบั สลาก ทั้งนี้ กรรมการผูอ้ อกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกให้เข้ามารับตาแหน่งใหม่อีกก็
ได้ ”
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ มีกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งออกตามวาระจานวน 3 ท่าน
(1) คุณเอกพล พงศ์ สถาพร
ตาแหน่ ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
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(2) คุณเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ

(3) คุณพรไพเราะ ตันติกลุ สุ นทร

ตาแหน่ ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงองค์กร/ กรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการอิสระ
ตาแหน่ ง กรรมการ

บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตามความเห็ นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
แล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด
พ.ศ 2535 และมีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ สามารถที่ จะช่วยพัฒนาบริ ษทั ได้ จึ งเห็ นสมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่ าน
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ในการประชุ ม ครั้ งที่ 2/2560 (23 กุ ม ภาพัน ธ์ 2560) ได้พิ จ ารณา
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมครั้ง
ที่ 1/2560 (วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่ ได้รับการเสนอชื่ อครบกาหนด
ออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ดังนี้
1. กรรมการที่ออกตามวาระในสัดส่ วนหนึ่ งในสาม คานวณได้เท่ากับ 3 คน โดยที่ประชุม
ได้ใช้วิธีการจับสลากกรรมการที่ จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ที่ สองภายหลังจด
ทะเบี ย นแปรสภาพบริ ษ ัท เป็ นบริ ษ ัท มหาชน ซึ่ งผลการจับ ฉลากปรากฎว่านายเอกพล
พงศ์ส ถาพร นายเจริ ญ เกี ยรติ หุ ต ะนานัน ทะ และนางสาวพรไพเราะ ตัน ติ กุล สุ น ทร เป็ น
กรรมการที่ ตอ้ งออกตามวาระรอบปี ปั จจุ บัน โดยที่ ประชุ มเห็ นชอบให้นาเสนอที่ ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2560 แต่งตั้งกรรมการที่ ครบวาระทั้ง 3 คนกลับเข้าดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ อี กวาระหนึ่ ง เนื่ อ งจากเป็ นผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ที่ มี คุ ณ สมบัติ เหมาะสม
สามารถกากับดูแลกิจการให้บรรลุเป้ าหมาย ตลอดจนได้ให้ขอ้ แนะนาที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนิ นงาน ทั้งนี้ รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง ตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับ 6
และคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ในการประชุ ม ครั้ งที่ 1/2560
(20 กุมภาพันธ์ 2560) เห็นชอบให้นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนแก่
กรรมการบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2560 ดังนี้
1. ค่าตอบแทนในรู ปแบบค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประจาปี 2560
คงอัตราค่าตอบแทนในรู ปแบบค่าเบี้ยประชุม รายครั้ง แก่กรรมการบริ ษทั ฯ โดยประธาน
กรรมการบริ ษทั จานวน 40,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการ จานวน 20,000 บาทต่อครั้ง
2. ค่าตอบแทนในรู ปแบบโบนัสพิเศษของกรรมการบริ ษทั ฯ ประจาปี 2560 โดยเห็นชอบ
ให้ค่าตอบแทนในรู ปแบบโบนัสพิเศษ เป็ น 1 % ของกาไรสุทธิ จ่ายให้กบั คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ โดยพิจารณาจากความสาเร็ จของผลการดาเนินงานที่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ได้
กาหนดไว้
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน โดยกลัน่ กรองอย่าง
ละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรี ยบเที ยบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาไรของบริ ษทั แล้ว
จึ ง เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษ ัท และ
กรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนในรู ปแบบโบนัสพิเศษ โดยกาหนดวงเงินรวมสูงสุดไม่
เกิน 3,000,000 บาท สาหรับปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ดังนี้
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
1. ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
2. โบนัสพิเศษ
(จากผลการดาเนินงานในปี 2560)

3. สิ ทธิประโยชน์อื่นๆ
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่ อย
1. ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

การลงมติ

ปี 2559

40,000 บาท /ครั้ง
20,000 บาท / คน / ครั้ง
ไม่มี

ไม่มี

- 25,000 บาท /ครั้ง
- 20,000 บาท / คน / ครั้ง
- จ่ า ยเฉพาะกรรมการที่
เข้าประชุม
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

ปี 2560 (ปี ทีเ่ สนอ)
คงเดิม
40,000 บาท /ครั้ง
20,000 บาท / คน / ครั้ง
1 % ของกาไรสุ ทธิ จ่ายให้กบั
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ โดย
พิจารณาจากความสาเร็ จของ
ผลการด าเนิ น งานที่ เป็ นไป
ตามเป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้
ไม่มี
คงเดิม
- 25,000 บาท /ครั้ง
- 20,000 บาท / คน / ครั้ง
- จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้า
ประชุม
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

ทั้งนี้ กรรมการอิ สระที่ ได้รับ การเสนอชื่ อมี คุณ สมบัติ ตามนิ ยามกรรมการอิ สระของ
บริ ษทั ฯ เท่ากับข้อกาหนดขั้นต่ าตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ตามสิ่ งที่ส่งมา
ด้ วยลาดับ 3
: วาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 67 “ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจาปี ของ
บริ ษ ัท และก าหนดค่าสอบบัญ ชี ของบริ ษทั ผูส้ อบบัญ ชี ผูซ้ ่ ึ งออกไปนั้น จะเลื อ กกลับ เข้า
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ตาแหน่ งอี กก็ได้” และข้อ 68 “ผูส้ อบบัญ ชี อาจเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ก็ได้ แต่ตอ้ งไม่เป็ น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริ ษทั ”
โดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ในปี 2559 คือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4521 แห่งบริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2560 ดังนี้
1.

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรื อ
(ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2557-2559 เป็ นเวลา 3 ปี )
2. นายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือในงบการเงินบริ ษทั )
3. นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือในงบการเงินบริ ษทั )
4.. นางสาวรสพร เดชอาคม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือในงบการเงินบริ ษทั )
แห่งบริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด
และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้
รายละเอียด
ค่าสอบบัญชีประจาปี
ค่าสอบทานรายไตรมาส (ไตรมาส 1,2,3 รวม)
รวมทั้งสิ้น

ปี 2560 (ปี ทีเ่ สนอ)
1,050,000
660,000
1,710,000

ปี 2559
985,000
585,000
1,570,000

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
พิ จ ารณาคัด เลื อ กและเสนอ โดยเห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น เสนอแต่ ง ตั้ง
นางสาวพิ ม พ์ใ จ มานิ ต ขจรกิ จ ผู ้ส อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตเลขที่ 4521 และ/หรื อ นายโสภณ
เพิ่มศิ ริวลั ลภ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญ าตเลขที่ 3182 และ/หรื อ นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุ วรรณกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรื อ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5659 เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2560 ของบริ ษทั ฯ โดยกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
ตามรายละเอียดข้างต้น เป็ นเงินรวมทั้งสิ้ น 1,710,000 บาท ซึ่ งได้พิจารณาจากคุณสมบัติตาม
ข้อบังคับ ของบริ ษ ัท และสานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์
ความเป็ นอิ สระ มาตรฐานการท างาน ผลการปฏิ บัติงาน และเมื่ อพิจารณาเปรี ยบเที ยบกับ
ปริ มาณงานและอัตราค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั จดทะเบี ยนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบ
บัญชีที่เหมาะสม
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ
/ บริ ษทั ย่อย / ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด และ
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การลงมติ
7.

บริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ย่อย จานวน 1 บริ ษทั คือ บริ ษทั ซัน เอ็กซ์เพรส จากัด (“SUN”) ซึ่ งมีผสู ้ อบ
บัญชีสงั กัดบริ ษทั สอบบัญชีเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
: วาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสี ยงลงคะแนน

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

บริ ษทั ฯ จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น โดยท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถ
ลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุม ณ สถานที่ ประชุม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็ นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการ
ประชุม รวมทั้งเป็ นการเก็บรักษาสิ ทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ ้ น ในวาระใดสามารถส่ งค าถามได้ ที่ E-mail : info@wice.co.th / secretary2@wice.co.th หรื อทางไปรษณี ย์ ส่ งไปยัง
นางสาวปรมาภรณ์ จานงสุ ข (เลขานุการบริ ษทั ) บริ ษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120 หรื อทางโทรสาร หมายเลข 02-681-6173-75 ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าว โดยระบุชื่อ ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้
เพื่อความสะดวกหากท่ านผูถ้ ื อหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสื อมอบฉันทะที่ แนบมา
พร้อมนี้ และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่ บริ ษทั เสนอชื่ อให้เป็ นผูร้ ับมอบ
ฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ สามารถดูขอ้ มูลได้ ตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับ 4
บริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือโปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะไปยังบริ ษทั ฯ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วันทาการ ก่อนวันประชุม
เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการตรวจสอบหลักฐานเป็ นการล่วงหน้า และบริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode
ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงคะแนน
อนึ่ ง บริ ษทั ฯ ขอ “งดแจกของที่ระลึกงานประชุ มผู้ถือหุ้ น” และนางบประมาณในส่ วนนี้ ไปเพิ่มเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเพื่อสังคม แต่มีการจัดเตรี ยมอาหารว่างไว้รับรองผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่มาร่ วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติคณะกรรมการบริ ษทั

นางสาวปรมาภรณ์ จานงสุข
เลขานุการบริ ษทั
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รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎำคม พ.ศ. 2559
ณ ห้ องเจ้ ำพระยำ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ ไซต์

สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วย 1

เริ่มประชุม 10.00 น.
นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่ประธานที่ ประชุมกล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีเกียรติในที่
ประชุม จากนั้นแนะนากรรมการ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ซึ่งมาเข้าประชุม โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายเอกพล
2. รศ.ดร.รุ ธิร์
3. นายวิชยั

พงศ์สถาพร
พนมยงค์
แซ่เซียว

4. นายเจริ ญเกียรติ

หุตะนานันทะ

5. นางอารยา

คงสุนทร

6. นายชูเดช
7. นางสาวฐิติมา

คงสุนทร
ตันติกลุ สุนทร

8. นางสาวพรไพเราะ
9. นางสาวสมใจ
10. นายราม

ตันติกลุ สุนทร
ปุราชะโก
ตันติกลุ สุนทร

11 นายโชคชัย
12 นางสาวบุศริ นทร์
13 นายวิชา

พฤติสาร
ต่วนชะเอม
โตมานะ

14 นางสาวนงลักษณ์

นามวงษ์

15 นายนาพล
16 นางโอปอร์
17 นางสาวปรมาภรณ์

ทองอุทยั ศรี
ธรรมโรจน์
จานงสุข

ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการและสนับสนุนและ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ฝ่ ายขายและการตลาด
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจใน Eastern
Seaboard
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ฝ่ ายคลังสิ นค้า
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ที่ปรึ กษาทางการเงิน
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ที่ปรึ กษาทางการเงิน
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ที่ปรึ กษากฎหมาย บริ ษทั สานักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จากัด
ที่ปรึ กษากฎหมาย บริ ษทั สานักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จากัด
เลขานุการบริ ษทั

ประธานฯ แจ้งว่าหากผูถ้ ื อหุ ้น มี ค าถามในระหว่างการประชุ ม ขอให้ผูถ้ ื อ หุ ้น รอให้ป ระธานฯ หรื อผูท้ ี่ ป ระธานฯ
มอบหมายให้ดาเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดให้ครบถ้วนเสี ยก่อนแล้วจึงยกมือขึ้นเพื่อถามคาถาม เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่เชิญมา
ที่ ไมโครโฟนที่ จดั เตรี ยมไว้ หรื อส่ งมอบไมโครโฟนให้ เมื่อผูถ้ ือหุ ้นได้ไมโครโฟนแล้ว ให้ผูถ้ ือหุ ้นแจ้งชื่ อ นามสกุลก่อนตั้ง
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คาถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทารายงานการประชุม หากผูถ้ ือหุน้ มีเรื่ องสอบถามอื่ นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับในวาระการประชุมนั้น
ให้สอบถามในวาระที่ 5 วาระพิ จารณาเรื่ องอื่ น ๆ ประธานฯ ขอให้เลขานุ การบริ ษทั ชี้ แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการออกเสี ยง
ลงคะแนน และกติกา การนับคะแนนเสี ยงต่อที่ประชุมให้ผถู ้ ือหุน้ ต่อไป
เลขานุ การบริ ษทั ชี้ แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการออกเสี ยงลงคะแนน และกติ กา การนับคะแนนเสี ยงต่อที่ ป ระชุมให้ผูถ้ ือหุ ้น
ดังต่อไปนี้
1. การออกเสี ยงลงคะแนนให้นบั หุ ้น 1 หุ ้นเป็ น 1 เสี ยง ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ ้นท่าน
นั้นจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ผูถ้ ือหุ ้นใช้สิทธิ์ ออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็ นด้วย” “ไม่
เห็นด้วย” หรื อ”งดออกเสี ยง” จะแบ่งแยกจานวนหุน้ เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสี ยงไม่ได้
2. กรณี ผูถ้ ื อหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ ับมอบฉันทะตามแบบที่ กฎหมายกาหนด ให้ลงคะแนนเสี ยงตามวิธีการ
ดังต่อไปนี้
การลงมติ ในการประชุ ม ครั้ งนี้ เป็ นการลงมติ แ บบเปิ ดเผย ไม่ ใช่ ก ารลงมติ แ บบลับ ทั้งนี้ เพื่ อ ให้เกิ ด ความโปร่ งใสในการ
ลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย การลงคะแนนเสี ยงใน
แต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่า มีผใู ้ ดไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงหรื อไม่ และขอให้ทาเครื่ องหมายในช่อง □
ไม่เห็นด้วย หรื อ □ งดออกเสี ยงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เก็บบัตรลงคะแนนและนาไปตรวจ
นับ สาหรับผูท้ ี่ออกเสี ยงเห็นด้วย ขอให้ทาเครื่ องหมายในช่อง □ เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนนและส่ งคืนแก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็ จ
สิ้นการประชุม ทั้งนี้ บริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสและใช้เป็ นหลักฐาน แต่ไม่มี
ผลกระทบต่อผลคะแนนที่ประกาศไปแล้ว
บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย
บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
ในกรณี ที่ท่านต้องการแก้ไขการลงคะแนนเสี ยง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับด้วยทุกครั้ง
ในการนับคะแนนเสี ยง บริ ษทั จะใช้วธิ ี หกั คะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ยออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมด และ
ให้ถือว่าคะแนนที่เหลือเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นบั คะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิ ดรับ
บัตรลงคะแนนของระเบี ยบวาระนั้น ๆ แล้ว จะถื อว่าเป็ นบัตรที่ เห็ นด้วยเท่ านั้น และเมื่ อ เสร็ จจากประมวลผลคะแนนแล้ว
ผูด้ าเนิ นการประชุมซึ่ งได้รับมอบหมายจากเลขานุการบริ ษทั จะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสี ยงที่นบั
ได้จะเป็ นคะแนนเสี ยงที่รวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้
จานวนหุน้ ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
สาหรั บผูถ้ ื อหุ ้ นที่ ตอ้ งการกลับก่ อน หรื อไม่อยู่ในห้องประชุ มในวาระใด ผูถ้ ื อหุ ้น สามารถใช้สิ ทธิ ของท่ านได้ โดยส่ งบัต ร
ลงคะแนนล่วงหน้าให้กบั เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ที่โต๊ะนับคะแนนที่อยูบ่ ริ เวณทางเข้าออก
ผูถ้ ือหุ ้นที่ ทาหนังสื อมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นเข้าร่ วมประชุม และเป็ นแบบออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้นนั้น
บริ ษทั ฯ ได้นาคะแนนของผูถ้ ือหุ ้นรายนั้นในแต่ละวาระ มารวมนับตามวิธีขา้ งต้นเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว ส่ วนผูถ้ ือหุ ้นที่
มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน ขอให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไป

10
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560

สาหรับมติของที่ ประชุมที่ ช้ ี ขาดด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ตาม
ข้อบังคับข้อที่ 45(1) หรื อมติของที่ประชุมที่ช้ ีขาดด้วยมติพิเศษจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ซึ่งรวมถึงกรณี ตามข้อบังคับข้อที่ 45(2) ให้
ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนนั้น การ
นับคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ในวาระนั้นๆ จะนับคะแนนเสี ยง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสี ยง” รวมถึงบัตรเสี ยเป็ นฐานในการ
นับคะแนนเสี ยง
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสในการตรวจนับคะแนนเสี ยง บริ ษทั ได้เชิญที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั สานักกฎหมายสากล ธี ร
คุปต์ จากัด ร่ วมเป็ นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน
หลังจากที่ประธานฯ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ช้ ีแจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์
จะสอบถามรายละเอี ยดของวาระนั้นเพิ่มเติม กรุ ณ ายกมื อขึ้ น เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ ส่งมอบไมโครโฟนมาให้ท่าน เมื่อท่ านได้
ไมโครโฟนแล้ว โปรดแจ้งชื่อก่อนตั้งคาถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทารายงานการประชุม หากท่านมีเรื่ องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ โปรดสอบถามในวาระที่ 5 วาระพิจารณาเรื่ องอื่นๆ
3. จานวนหุ ้นรวมที่ มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่ องจากมีผูถ้ ือหุ ้นบางท่านที่เข้ามาร่ วม
ประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิ ดประชุมแล้ว ซึ่งการแจ้งผลการลงคะแนนเสี ยงจะระบุคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสี ยง ในแต่ละวาระโดยใช้จานวนหุน้ ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมล่าสุด
ทั้งนี้ ขอเรี ยนชี้แจงเพิ่มเติมว่า คะแนนเสี ยงในแต่ละวาระในการประชุมครั้งนี้ จะใช้คะแนนเสี ยง 3 ใน 4 และคะแนนเสี ยงข้าง
มาก ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง เมื่อจบวาระการประชุมในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่ของ
บริ ษทั จะเดินเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนั้นเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐานต่อไป โดยบริ ษทั ควิดแลบ จากัด ทาหน้าที่เป็ นผูน้ บั คะแนน
เสี ยงของผูถ้ ื อหุ ้น ที่ เข้าร่ วมประชุ มในครั้งนี้ และตามพระราชบัญ ญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 104 กาหนดให้
ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เลขานุการเชิญประธานกรรมการนายเอกพล พงศ์สถาพร ขึ้นเป็ นประธาน
ในการประชุม
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าในขณะที่ เริ่ มประชุมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้ น 77
ราย ถือหุ ้นรวมกันได้ 412,639,085 หุ ้นของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งสิ้ น 3,428 ราย คิดเป็ นร้อยละ 68.7732 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ าย
แล้วทั้งหมดของบริ ษทั จานวน 300,000,000 บาท มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 600 หุน้ ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับข้อที่ 38 ของบริ ษทั ประธานฯ จึงขอเปิ ดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ครั้งที่
1/2559
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2559
ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็ นการพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 ที่ได้จดั ขึ้นเมื่อ
วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้แนบสาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 ไปกับหนังสื อเชิญประชุม
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นซักถาม ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อต้องการแก้ไขเพิ่มเติมอื่นใดประธานฯ จึ งเสนอที่ ประชุม
พิจารณาและลงมติ
เมื่ อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่ านใดทักท้วงหรื อขอแก้ไขรายงานการประชุ มเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ จึ งขอให้ที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559โดยวาระนี้ใช้มติเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ผู้ถือหุ้น
จำนวน (หุ้น)
คิดเป็ นร้ อยละ
(1)
เห็นด้วย
412,691,187
100.00
(2)
ไม่เห็นด้วย
0
0
(3)
งดออกเสี ยง
100
0
รวมจำนวนเสียง
412,681,287
100.00
หมำยเหตุ : ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุม จานวน 8 ราย นับเป็ น
จานวนหุน้ ได้ 412,691,287 หุน้
มติ – ที่ ป ระชุ มพิ จารณาแล้ว มี มติ อนุ ม ัติด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉัน ท์ รั บ รองรายงานการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น
ประจาปี 2559 ที่ได้จดั ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559
วำระที่ 2

พิจำรณำอนุมตั กิ ำรซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท Sun Express Logistics Pte. Ltd. (SEL)
ประธานฯ มอบหมายให้นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ได้รับมอบหมายจาก ประธานฯ ให้เป็ น
ผูด้ าเนิ นการประชุมในวาระนี้ ผูด้ าเนิ นการประชุมได้ช้ ีแจงรายละเอียดการซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั Sun Express Logistics Pte.
Ltd. (“SEL”) ต่อที่ประชุมดังนี้ บริ ษทั ฯ จะเข้าซื้อหุ ้นสามัญของ SEL ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งอยูใ่ นประเทศสิ งคโปร์ จากกลุ่มผูถ้ ือ
หุน้ ใหญ่ของ SEL ซึ่ งประกอบด้วยนายลิม เมง ปุย นายเลียน ฮก ลุง และนางสาวซู ยิ โนจ จานวน 700,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 เหรี ยญดอลลาร์สิงคโปร์ คิดเป็ นร้อยละ 100 ของหุ ้นสามัญทั้งหมดของ SEL โดยราคาเสนอซื้อหุน้ สามัญของ SEL คิดเป็ น
จานวนเงินรวมประมาณ 16,711,496 เหรี ยญดอลลาร์สิงคโปร์ หรื อเทียบเท่า 424,973,343 บาท
หากบริ ษทั ไม่ได้รับอนุ มตั ิจากผูถ้ ือหุ ้นตามที่ ขออนุ มตั ิในวาระนี้ บริ ษทั จะไม่พิจารณาเรื่ องเพิ่มทุน การแก้ไขเพิ่มเติ มหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กบั บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามที่จะขอ
อนุ มตั ิ ในวาระถัดไป เนื่ องจากวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ของบริ ษทั ฯ เพื่อใช้ตอบแทนการชาระค่าหุ ้นของ SEL
ให้กบั กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของ SEL จากการเข้าทารายการในครั้งนี้ การซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd.
(SEL) ว่าบริ ษทั ฯ จะดาเนินการเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่ วนที่ 1 บริ ษทั ฯ จะเข้าซื้ อ เข้าซื้ อ หุ ้น ในส่ วนแรกก่ อ นในสัด ส่ วนร้ อยละ 70 ของจานวนหุ ้น สามัญ ทั้งหมดคิ ด เป็ นจานวน
490,000 หุน้ คานวณขนาดรายการส่วนที่ 1 คิดเป็ นจานวน 11,428,900 เหรี ยญดอลลาร์สิงคโปร์ หรื อเทียบเท่า 290,636,927 บาท
โดยคานวณจากศักยภาพในการทากาไร โดยพิจารณาจากกาไรจากการดาเนิ นงาน (EBITDA) ของ SEL ตามงบการเงินสิ้นสุ ด ณ
31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเท่ากับ 2,815,000 เหรี ยญดอลลาร์สิงคโปร์ คูณด้วยอัตราส่วนที่ตกลงกัน
บริ ษทั ฯ จะชาระค่าตอบแทนหุน้ ในส่วนแรกด้วย
1)
การจ่ายเงินสดประมาณร้อยละ 50 ซึ่งเป็ นจานวนเงินเทียบเท่า 145,318,327 บาท
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2)
การทา Share Swap คือการแลกเปลี่ยนหุ ้นสามัญของบริ ษทั จานวน 51,899,500 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 2 บาท 80 สตางค์
ซึ่งเป็ นราคาที่ตกลงกัน คิดคานวณเป็ นเงินเทียบเท่า 145,318,600 บาท เพื่อแลกกับหุน้ สามัญของ SEL ในสัดส่ วนที่เหลืออีกร้อย
ละ 50 ของมูลค่าการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ SEL ในส่วนที่ 1 (โดยถือเป็ นการชาระค่าหุน้ ด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน)
ส่ วนที่ 2 บริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ ้นของ SEL ได้ตกลงให้ บริ ษทั ฯ สามารถเลือกใช้สิทธิ call option ซื้ อหุน้ สามัญของ SEL จานวนที่
เหลื อ อยู่คื อจ านวน 210,000 หุ ้น คิ ดเป็ นสัด ส่ วนร้ อยละ 30 ของจ านวนหุ ้ น สามัญ ทั้งหมดของ SEL ในช่ วงระหว่างวัน ที่ 1
มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2563 ซึ่งจะชาระค่าตอบแทนด้วยวิธีการจ่ายเงินสดทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าขนาดรายการส่วน
ที่ 2 จะคานวณจากศักยภาพในการทากาไรโดยพิจารณาจากกาไรจากการดาเนิ นงาน (EBITDA) เฉลี่ยของ SEL ณ สิ้ นปี 25592561 จากประมาณการโดยผูบ้ ริ หารของ SEL ได้ค่าเฉลี่ยของ EBITDA ของ SEL ได้เท่ากับ 3,035,975 เหรี ยญดอลลาร์ สิงคโปร์
คูณด้วยอัตราส่ วนที่ตกลงกัน โดยในเบื้องต้น การคานวณขนาดรายการของมูลค่าหุ ้นในส่ วนที่ 2 คิดเป็ นมูลค่าสู งสุด 5,282,596
เหรี ยญดอลลาร์สิงคโปร์ หรื อมูลค่าสูงสุดเทียบเท่า 134,336,416 บาท อย่างไรก็ตาม ขนาดรายการของมูลค่าหุน้ ในส่วนที่ 2 นี้อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามกาไรจากการดาเนินงาน (EBITDA) ของ SEL ณ สิ้นปี 2559-2561ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อย่างไรก็ต าม การเข้าซื้ อหุ ้น ในส่ วนที่ 2 นี้ เป็ นข้อตกลงที่ ให้สิท ธิ กับ ทาง บริ ษทั ฯ ว่าจะเข้าใช้สิท ธิ ห รื อไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ไม่ มี
ข้อกาหนดบทลงโทษใดๆ
หากบริ ษทั ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของ SEL จานวนที่เหลืออยูต่ ามเวลาที่กาหนด บริ ษทั จะคานวณขนาดรายการในส่ วนที่ 2 ที่จะ
เกิ ดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่ งต้องพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิ บตั ิการของบริ ษทั จดทะเบี ยนในการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ.
2547 และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการ
ที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน และเข้าข่ายเป็ นรายการที่ เกี่ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่ เกี่ ยวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 หรื อไม่ดว้ ย
ทั้งนี้ การเข้าซื้ อ หุ ้ น สามัญ ของ SEL นี้ บริ ษ ัท จะใช้เงิ น ทุ น ในการเข้าซื้ อ หุ ้ น สามัญ ของ SEL ที่ เป็ นเงิ น สดจากเงิ น ทุ น ที่ ใ ช้
หมุนเวียนในกิ จการทั้งหมดจานวน 279,654,743 บาท โดยคานวณขนาดรายการส่ วนที่ 1 เป็ นจานวน 145,318,327 บาท และ
ขนาดรายการส่ วนที่ 2 เป็ นจานวนเงิ นประมาณ 134,336,416 บาท (ถ้ามี การเลื อกใช้สิท ธิ ส่วนที่ 2 จะเกิ ดขึ้ นระหว่างวันที่ 1
มกราคม – 31 สิ งหาคม 2563) โดย ณ 31 มีนาคม 2559 (งบเฉพาะกิจการของบริ ษทั ) พบว่าบริ ษทั มีเงินสดและเงินทุนชัว่ คราว
อยู่ 331.29 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการเข้าซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ในส่วนที่ 1 ทั้งนี้ เงินสดและเงินทุนชัว่ คราวดังกล่าวเป็ นส่วน
หนึ่งที่ได้มาจากการทา IPO เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 ซึ่งระดมทุนได้เป็ นจานวนเงิน 315 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้มีการใช้เงินตาม
วัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ไปแล้วบางส่ วน (ได้แก่ เงินลงทุนในรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง จานวน 80 ล้านบาท ขยายพื้นที่
ลานจอดรถบรรทุก 10 ล้านบาท พัฒนาระบบสารสนเทศ 10 ล้านบาท) ยกเว้นโครงการลงทุนในคลังสิ นค้าที่คาดว่าจะแล้วเสร็ จ
พร้อมดาเนินการประมาณต้นปี 2561 ซึ่งจะใช้เงินทุนประมาณ 200 ล้านบาท หากบริ ษทั จะนาเงินทุนและเงินสดชัว่ คราวเข้าซื้ อ
หุน้ สามัญของ SEL ส่วนที่ 1 จานวน 145,318,327 บาท จะทาให้เงินสดสารองเพื่อการขยายธุรกิจด้านอื่นของบริ ษทั ลดลง ทาให้
บริ ษทั ต้องหาแหล่งเงินเพิ่มเพื่อขยายโครงการก่อสร้างคลังสิ นค้า โดยมีแผนที่ จะกูเ้ งินระยะยาวจานวน 100 ล้านบาท เพื่อมา
ดาเนิ นโครงการดังกล่าว ซึ่ งอาจก่อให้เกิ ดภาระหนี้ สินให้กบั ทาง WICE เพิ่มขึ้นในอนาคตได้ บริ ษทั คาดว่าผลตอบแทนจาก
โครงการลงทุนในคลังสิ นค้ามีคุม้ ค่ามากกว่าภาระหนี้สินที่จะเกิดขึ้น
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รายการเข้าซื้ อ หุ ้น สามัญ ของ SEL ดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็ นรายการได้ม าซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ตามประกาศตลาดหลักทรั พ ย์แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิ บตั ิการของบริ ษทั จดทะเบี ยนในการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ.
2547 และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการ
ที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน โดยเมื่อคานวณขนาดของรายการตามเกณฑ์กาไรสุ ทธิ พบว่า มี
มูลค่าเท่ากับร้อยละ 104.09 ของกาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั 4 ไตรมาสย้อนหลัง ซึ่ งการที่ บริ ษทั ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ที่ มิใช่
บริ ษทั จดทะเบียนโดยมีขนาดรายการตั้งแต่ร้อยละ 100 ขึ้นไปจะเข้าเกณฑ์ Backdoor Listing และต้องยื่นคาขอให้รับหลักทรัพย์
ใหม่ แต่ เนื่ อ งจากการได้ม าซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ดัง กล่ าวเข้าหลัก เกณฑ์ค รบทั้ง 4 ข้อ ที่ จ ะได้รั บ การยกเว้น ไม่ ต ้อ งยื่น ค าขอให้ รั บ
หลักทรัพย์ใหม่ ซึ่งได้แก่หลักเกณฑ์ดงั นี้
1)
ธุรกิจที่ได้มามีลกั ษณะคล้ายคลึงกันหรื อเสริ มกันกับธุรกิจของบริ ษทั
2)
บริ ษทั ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในธุรกิจหลักของบริ ษทั
3)
กลุ่มบริ ษทั อันเป็ นผลจากการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
4)
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในคณะกรรมการของบริ ษทั และในอานาจการควบคุมบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุ ้นที่ มี
อานาจควบคุมของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ จึงได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งยื่นคาขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ และเพื่อทารายการดังกล่าว บริ ษทั ฯ จึงมีหน้าที่ตอ้ งดาเนิ นการ
ดังต่อไปนี้
1)
จัด ท ารายงานและเปิ ดเผยรายละเอี ย ดสารสนเทศต่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย ท่ านผู ้ถื อ หุ ้ น สามารถดู
รายละเอียดของรายงานสารสนเทศการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ และสารสนเทศการเสนอขายหุ ้นที่ ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจากัด
แบบเฉพาะเจาะจงได้ตามเอกสารที่จดั ส่งให้พร้อมหนังสื อเชิญประชุม สิ่ งที่ส่งมาด้วยรายการที่ 2 และ 3
2)
แต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และประโยชน์ของธุรกรรมการ
ซื้ อหุ ้นสามัญ ของ SEL และการจัดสรรหุ ้น สามัญ เพิ่มทุ น ให้แก่ กลุ่มนายลิ ม เมง ปุ ย ตลอดจนความเป็ นธรรมของราคา และ
เงื่อนไขที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้ง บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เป็ นที่ ปรึ กษาทางการเงิน
อิ สระเพื่ อท าหน้าที่ ต่างๆ ดังกล่าว ซึ่ งที่ ปรึ กษาทางการเงิ น ได้จัดท าความเห็ นของที่ ปรึ กษาทางการเงิ น อิ ส ระเรี ยบร้อ ยแล้ว
รายละเอียดตามเอกสารที่จดั ส่งให้พร้อมหนังสื อเชิญประชุม สิ่ งที่ส่งมาด้วยรายการที่ 4
ผูด้ าเนิ นการประชุ ม แถลงต่อที่ ประชุมว่าคณะกรรมการของบริ ษทั ได้พิจารณาและศึ กษาการเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ SEL โดย
ละเอียด รอบคอบแล้ว และเห็นว่าเป็ นประโยชน์โดยตรงต่อบริ ษทั เพื่อเสริ มสร้างความแข็งแรงในส่วนการให้บริ การโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศแบบครบวงจร เนื่ องจาก SEL ดาเนิ นธุรกิจอยูใ่ นประเทศสิ งคโปร์ ซึ่ งถือว่าเป็ นฐานที่เหมาะสมในการการขยาย
ตลาดไปยังแถบภู มิภาคเอเชี ยและประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) อี กทั้งยังมี ศักยภาพในการเติ บโตสามารถเสริ ม สร้ าง
ศักยภาพในทางธุ รกิ จของบริ ษทั ในอนาคต และมี ความเห็ น ต่อมู ลค่าของสิ น ทรั พย์ที่ ซ้ื อและสัดส่ วนการแลกหุ ้นว่ามี ค วาม
เหมาะสม และคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ซึ่งไม่มีกรรมการ
ตรวจสอบท่านใดที่มีส่วนได้เสี ยในธุรกรรมดังกล่าว
ด้วยเหตุดงั กล่าว คณะกรรมการจึงเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา และอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯ เข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ
บริ ษ ัท Sun Express Logistics Pte. Ltd. (“SEL”) ตามรายละเอี ยดที่ ได้แ จ้งต่ อ ที่ ป ระชุ ม ไปแล้วนั้น และนอกจากนี้ เพื่ อ ความ
คล่องตัวในการท ารายการข้างต้น คณะกรรมการบริ ษ ัทเห็ น สมควรเสนอต่อ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น เพื่ อพิ จารณามอบอานาจให้
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คณะกรรมการบริ ห าร และ/หรื อ ประธานเจ้าหน้ าที่ บ ริ ห ารร่ วมกับกรรมการผูจ้ ัด การ เป็ นผูม้ ี อานาจในการเจรจา ก าหนด
รายละเอียด เงื่อนไข ระยะเวลา และดาเนิ นการใดๆ ที่ จาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการซื้ อหุ ้นสามัญของ SEL รวมถึงการลงนามใน
สัญญาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมของสัญญาดังกล่าว และ/หรื อบันทึกความเข้าใจ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุน้ ดังกล่าว
และรวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรื อองค์กรกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดาเนินการต่างๆ ตามความจาเป็ นสมควรและเพื่อประโยชน์อนั เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
ข้างต้น เพื่อให้การเข้าทารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินคือหุน้ สามัญของ SEL สาเร็ จลุล่วง
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ถำม : นำยฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร ผูถ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถาม1. การซื้ อหุ ้น SEL เป็ นบริ ษทั เสนอขอซื้ อหุ ้นจาก
SEL หรื อ SEL เป็ นผูเ้ สนอขายหุ ้นให้บริ ษทั 2. ศักยภาพ และ Position ของ SEL เป็ นอย่างไร 3. เอกสารหน้า 63 กาไรของ SEL
ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ทาไม SEL จึงน่ าสนใจ มีความน่ าสนใจจริ งหรื อไม่ ถ้าบริ ษทั ซื้ อมาแล้วจะมีความเติบโตตามประมาณ
การหรื อไม่ และบริ ษทั มีแผนการอย่างไรต่อไปในอนาคต
ตอบ : นำยชู เดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า SEL เป็ นพันธมิตรที่ทางานร่ วมกับบริ ษทั มานาน ซึ่งถือ
เป็ น Strategy business ทางธุรกิจร่ วมกัน SEL เป็ นบริ ษทั ที่มีศกั ยภาพสูง ในธุรกิจ Air Freight ในภูมิภาคเอเชีย การเปลี่ยนแปลง
กาไรในงบการเงินไม่ถือเป็ นการลดลงที่เป็ นนัยสาคัญ ซึ่งเป็ นไปโดยปั จจัยทางการตลาด เนื่องจากสภาพตลาดของสิ นค้าประเภท
อิเล็กทรอนิกส์ ในระยะยาวเมื่อตลาดของสิ นค้าดังกล่าวดีข้ ึนตลาดก็จะกลับมา SEL เป็ นบริ ษทั ที่สามารถบริ หารต้นทุนที่ดี ซึ่งใน
อนาคต บริ ษทั ต้องการใช้ SEL เป็ นฐานในการขยายตลาดในต่างประเทศ มิใช่ในประเทศสิ งคโปร์ เท่านั้น เนื่องจาก SEL มีฐาน
ลูกค้าต่างประเทศมาก ซึ่งจะทาให้ บริ ษทั ได้ฐานลูกค้า Multi เพิ่มมากขึ้น
ถำม : นำยเฉลิมชั ย ตั้งนรวิชญ์ ผูถ้ ือหุ ้นรับมอบฉันทะ สอบถามมีขอ้ พิจารณาถึงผลประกอบการจากการขนส่ งทางทะเลในปี
2558 ซึ่งติดลบ และปี 2559 มีแผนการอย่างไร และมีเอกสารยืนยันว่ากลุ่มลูกค้าของ SEL ซึ่งเป็ นบริ ษทั ต่างชาติหรื อไม่
ตอบ : นำยชู เดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุ รกิ จ ชี้ แจงว่า ธุ รกิ จขนส่ งทางทะเลชะลอตัวมี ผลกระทบทัว่ โลก
บริ ษทั มีการขยายงานเพิ่มเติมในประเทศหลายโครงการ เช่น การขยายคลังสิ นค้าที่ชลบุรี นิ คมอุตสาหกรรม Eastern Sea Board
ซึ่งปี นี้ มีท้ งั สิ้ น 5 โครงการ และ SEL จะมาเสริ มการขนส่ งทางอากาศ ซึ่ งมีผลกาไรดีกว่าส่ วนอื่น ส่ วนฐานข้อมูลลูกค้าของ SEL
บางรายเป็ นลูกค้าของบริ ษทั จึงเป็ นที่คุน้ เคยอยูแ่ ล้ว
ถำม : MR.BASANT KUMAR DUGAR ผู ้ถื อ หุ ้ น มาประชุ ม ด้วยตนเอง ให้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ ธุ ร กิ จ Air & Sea ในประเทศ
สิ งคโปร์และมาเลเซี ย และถามเกี่ยวกับแนวโน้มการทาธุรกิจของบริ ษทั ว่ามุ่งเน้นไปด้านใด นอกจากนี้ ให้ความเห็นว่าตนเองมี
ความเชื่อมัน่ ในผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ตอบ : นำยชู เดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า ปั จจุบนั บริ ษทั มุ่งเน้นการขนส่งทางอากาศ Air Freight
และทางทะเล Sea Freight และเนื่องจากธุรกิจการขนส่งทางรถไฟ และทางถนนจะมีความสาคัญในอนาคตและบริ ษทั จึงเห็นเป็ น
โอกาสที่ดินในการบริ หารธุรกิจนี้ในอนาคตต่อไป
ถำม : นำยธำรำ ชลปรำณี ผูถ้ ือหุน้ รับมอบฉันทะ สอบถามว่า 1. ในเอกสารเชิญประชุมหน้า 64 โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั
นั้น มี บ ริ ษทั ลูก คื อ Sun Express (Thailand) (SUN) และมี นักลงทุ น สิ งคโปร์ แ ละฮ่องกงอี ก 40% เป็ นนัก ลงทุ น กลุ่ม เดี ยวกัน
หรื อไม่ 2. หลังจากบริ ษทั ซื้ อหุ ้นของ SEL มาแล้วจะส่ งผลให้บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อย 2 บริ ษทั คือ SUN และ SEL ซึ่ งอยู่ในระดับ
เดียวกันนั้นทาได้หรื อไม่ 3. และในเอกสารหน้าที่ 93 ประมาณการรายได้ทางการขนส่งทางทะเล ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในปี 2563 เป็ น
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ผลจากการที่ บริ ษทั ได้ SEL มาใช่หรื อไม่ การเข้าซื้ อหุ ้นที่ เหลืออีก 30% ในส่ วนที่ 2 รวมอยู่ในรายได้ประการในปี ที่ 2563 ใช่
หรื อไม่
ตอบ : นำยชู เดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า กลุ่มผูถ้ ือหุ ้น SEL ถือหุ ้นอยูใ่ น SUN โดยที่บริ ษทั ได้
หุน้ Swap หุน้ กับ SUN เพื่อให้บริ ษทั ได้ SUN มา 100% ซึ่ งที่ผา่ นมาผลประกอบการค่อนข้างดี ซึ่งในปี นี้ บริ ษทั ได้มีการเจรจากับ
SEL ส่วนโครงสร้างบริ ษทั บริ ษทั มีแผนจะมีบริ ษทั ย่อยมากกว่า 2 บริ ษทั ซึ่งเป็ นไปตามโครงสร้างที่บริ ษทั วางแผนไว้แล้ว
ถำม : นำยธำรำ ชลปรำณี ผูถ้ ือหุ ้นรับมอบฉันทะ สอบถามว่า ราคาที่จะใช้สิทธิซ้ือในส่วนหลังนั้น ได้ทาการกาหนดราคาขั้น
สูงสุด หรื อราคาต่าสุดไว้หรื อไม่ มีการกาหนดรายการนี้ไว้ในสัญญาหรื อไม่
ตอบ : นำยชู เดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่าราคาที่ตกลงไว้เป็ นราคา EBIDA ซึ่ งเป็ นข้อตกลงที่จะ
ให้เป็ นแรงจูงใจให้ผบู ้ ริ หารทาผลงาน ไม่มีกาหนดในสัญญาแต่บริ ษทั มีเกณฑ์ในการพิจารณาอยูแ่ ล้ว และการกาหนดดังกล่าว
เป็ นการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ด้วย
ถำม : MR.BASANT KUMAR DUGAR ผูถ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าการซื้ อหุ ้นในครั้งนี้ บริ ษทั มีเงินสดเพียง
พอที่จะทาธุรกรรมได้หรื อไม่
ตอบ : นำยชู เดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่าบริ ษทั มีเงินสดเพียงพอ
ถำม : นำยธำรำ ชลปรำณี ผูถ้ ือหุ ้นรับมอบฉันทะ สอบถามว่าคะแนนของผูถ้ ือหุ ้นผูม้ ีส่วนได้เสี ยต้องนับเป็ นฐานคะแนนใน
การลงมติหรื อไม่
ตอบ : นำยเอกพล พงษ์ สถำพร ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่มาเข้าร่ วมประชุมในคราวนี้
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนโดยไม่นบั รวมผูถ้ ือหุ ้นที่มีส่วนได้เสี ยประธานฯ จึง
เสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
ผู้ถือหุ้น
จำนวน (หุ้น)
คิดเป็ นร้ อยละ
(1)
เห็นด้วย
412,740,989
99.9951
(2)
ไม่เห็นด้วย
2
0
(3)
งดออกเสี ยง
20,100
0.0049
รวมจำนวนเสียง
412,761,091
100.00
หมำยเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้น เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุม จานวน 7 ราย นับเป็ น
จานวนหุน้ ได้ 412,761,091 หุน้
มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและ
มีสิทธิ ออกเสี ยง โดยไม่นับรวมผูถ้ ือหุ ้นที่ มีส่วนได้เสี ย อนุ มตั ิให้บริ ษทั ซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd.
(“SEL”) ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น และให้มอบอานาจแก่คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูม้ ีอานาจในการเจรจา กาหนดรายละเอียด เงื่อนไข ระยะเวลา และดาเนิ นการใดๆ ที่จาเป็ น
เพื่อประโยชน์ในการซื้ อหุ ้นสามัญของ SEL รวมถึงการลงนามในสัญญา ส่ วนแก้ไขเพิ่มเติมของสัญญาดังกล่าว และ/หรื อบันทึ ก
ความเข้าใจ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้ อหุ ้นดังกล่าว และรวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรื อองค์กรกากับ
ดู แลที่ เกี่ ยวข้อ ง เช่ น ส านักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย
ตลอดจนดาเนินการต่างๆ ตามความจาเป็ นสมควรและเพื่อประโยชน์อนั เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การเข้าทารายการได้มา
ซึ่งทรัพย์สินคือหุน้ สามัญของ SEL สาเร็ จลุล่วง ตามที่เสนอ
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วำระที่ 3
พิจำรณำอนุมตั กิ ำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
กำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
ประธานฯ แจ้งว่าตามที่ได้รับมติอนุมตั ิให้เข้าซื้อหุน้ SEL ในวาระก่อนนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการออก
และเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผลู ้ งทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เพื่อเป็ นการชาระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุน้
สามัญของ SEL ตามรายละเอียดในวาระข้างต้น บริ ษทั ฯ จะออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลใดเสมือนว่า
ได้รั บ ช าระเงิ น ค่ าหุ ้ น เต็ม มู ล ค่ าแล้ว เพราะบุ ค คลนั้น เป็ นผูใ้ ห้ ท รั พ ย์สิ น อื่ น นอกจากตัวเงิ น โดยเป็ นการเพิ่ ม แบบก าหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้เงินจานวนไม่เกิน 51,899,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุน้ ละ 2.80 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผลู ้ งทุนแบบเฉพาะเจาะจง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากทุนจด
ทะเบียน 300,000,000 บาท เป็ น 325,949,750 บาท โดยการออกหุน้ ใหม่จานวนไม่เกิน 51,899,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50
บาท และจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 51,899,500 หุ ้น เพื่อเป็ นค่าตอบแทนการเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ SEL โดยผูถ้ ือหุ ้นของ
SEL จะชาระค่าหุน้ เพิ่มทุนด้วยหุน้ ของ SEL จานวน 245,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ 1 เหรี ยญสิ งคโปร์(เทียบเท่า 25.43 บาท) ถือเป็ น
การชาระหุ ้นด้วยทรัพย์สินนอกจากตัวเงิน ผูถ้ ือหุ ้นสามารถดูรายละเอียดในแบบรายงานเพิ่มทุน (แบบ 53-4) ซึ่ งเป็ นเอกสารที่
จัดส่ งให้พร้อมหนังสื อเชิญประชุม สิ่ งที่ส่งมาด้วยรายการที่ 5 และขอพิจารณาอนุ มตั ิแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
จำกเดิม
“ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ นหุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

“ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจานวน

300,000,000
600,000,000
0.50
600,000,000
-ไม่มี-

บาท (สามร้อยล้านบาท)
หุน้ (หกร้อยล้านหุน้ )
บาท (ห้าสิ บสตางค์)
หุน้ (หกร้อยล้านหุน้ )
หุน้
(- หุน้ )”

เป็ น
325,949,750 บาท (สามร้อยยี่สิบห้าล้านเก้าแสน สี่ หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิ บ

บาท)
แบ่งออกเป็ น
651,899,500 หุน้ (หกร้อยห้าสิ บเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
0.50 บาท
(ห้าสิ บสตางค์)
โดยแยกออกเป็ นหุน้ สามัญ 651,899,500 หุน้ (หกร้อยห้าสิ บเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหุน้ )
หุน้ บุริมสิ ทธิ
-ไม่มีหุน้ (- หุน้ )”
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ถำม : นำยฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผูถ้ ือหุ ้นรับมอบฉันทะ สอบถามว่า เกี่ยวกับหุ ้น PP ที่ ออกใหม่น้ ี ติด Silent Period หรื อไม่ และ
สัดส่วนการถือหุน้ เดิมในบริ ษทั ของนายลิม เมง ปุย ก่อนและหลังได้รับหุน้ ใหม่มีอตั ราส่วนต่างกันเท่าไร
ตอบ : นำยชู เดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ัดการฝ่ ายพัฒ นาธุ รกิ จ ชี้ แจงว่าผูถ้ ื อหุ ้นว่าหุ ้น ใหม่น้ ี จะมี ขอ้ ตกลงห้ามโอนหุ ้นใน
ระยะเวลา 3 ปี และอัต ราส่ ว นการถื อ หุ ้ น ของนายลิ ม เมง ปุ ย จะเปลี่ ย นไปดัง นี้ ปั จ จุ บัน นายลิ ม เมง ปุ ย ถื อ หุ ้ น ในบริ ษ ัท
15,576,960 หุน้ และหลังจากได้รับหุน้ ใหม่จะถือหุน้ รวม 34,779,760 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 5.34
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เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นสอบถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้ จะต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่ต่ากว่า 3 ใน
4 อนุมตั ิให้ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
และลงมติ
ผู้ถือหุ้น
จำนวน (หุ้น)
คิดเป็ นร้ อยละ
(1)
เห็นด้วย
414,361,989
99.9951
(2)
ไม่เห็นด้วย
42
0
(3)
งดออกเสี ยง
20,100
0.0049
รวมจำนวนเสียง
414,382,131
100.00
หมำยเหตุ : ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุ ้น เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุม จานวน 3 ราย นับเป็ น
จานวนหุน้ ได้ 414,382,131 หุน้
มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุม
และมี สิ ทธิ ออกคะแนนเสี ยง โดยออกหุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ใหม่ ให้ เสมื อนว่าได้รับ ชาระเงิ น ค่าหุ ้น เต็มมู ลค่ าแล้ว (ลงทุ น ด้ว ย
ทรัพ ย์สินนอกจากตัวเงิ น ) จานวน 51,899,500 หุ ้น ราคาหุ ้นละ 2.80 บาท รวมเป็ นเงิ น 145,318,600 บาท และแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตามรายละเอียดที่ เสนอ
วำระที่ 4

พิจำรณำอนุมตั กิ ำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนใหม่
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่ได้รับอนุมตั ิในวาระก่อนหน้านี้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ มีวตั ถุประสงค์
ในการใช้เงินทุนดังกล่าว เพื่อเป็ นค่าตอบแทนส่วนหนึ่ งในการเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ SEL ซึ่งจะทาให้บริ ษทั ฯ ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์
ของ SEL บริ ษทั ฯ จึงจะเพิ่มทุนโดยการออกหุ ้นใหม่จานวนไม่เกิน 51,899,500 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 50 สตางค์ ในราคาหุ ้น
ละ 2 บาท 80 สตางค์ เพื่อเป็ นการชาระค่าตอบแทนการเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ SEL จึ งขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ ออกโดยบริ ษทั ฯ ให้กบั ผูล้ งทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จานวน 51,899,500 หุ ้น มูล
ค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 50 สตางค์ โดยจัดสรรให้แก่กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นของ SEL ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 2 บาท 80 สตางค์ โดยจะจัดสรร
ให้แก่
1) นายลิม เมง ปุย จานวน 19,202,800 หุน้
2) นายเลียน ฮก ลุง จานวน 19,202,800 หุน้
3) นางสาวซู ยิ โนจ จานวน 13,493,900 หุน้
รวมจานวนหุน้ ทั้งหมด 51,899,500 หุน้
ทั้งนี้ ผูถ้ ื อหุ ้นดังกล่าวจะชาระค่าหุ ้น ด้วยทรัพ ย์สิน อื่น อันได้แก่ หุ ้นของ SEL จานวน 245,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้ 1 เหรี ยญ
สิ งคโปร์ (เทียบเท่า 25.43 บาท) คิดเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ น 145,318,600 บาท การเสนอขายหุ ้นจะเสนอขายในวันที่ 15 สิ งหาคม 2559
ซึ่ งอยู่ภายใต้เงื่อนไขต้องได้รับมติอนุ มตั ิจากที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นและได้รับอนุ ญาตการเสนอขายหุ ้นจากสานักงาน ก.ล.ต. ก่อน
ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ ้นดังกล่าวเป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทาการ
ติดต่อกัน ก่อนวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ในวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระนี้ ต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559
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เพื่อขออนุมตั ิให้บริ ษทั เสนอขายหุ ้นเพิ่มทุน โดยเป็ นราคาที่คานวณระหว่าง วันที่ 12 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ซึ่งเท่ากับ 2.914 บาท) (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรื อจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนให้บุคคลในวงจากัด มีดงั นี้
บุคคลที่ ได้รับการจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุ นดังกล่าวจะไม่มีบทบาทในการบริ หารงานหรื อเข้ามาเป็ นกรรมการบริ ษทั หรื อ
เปลี่ยนแปลงการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั แต่อย่างใด
ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ ้นเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ ้นในครั้งนี้ เมื่อบุคคลในวงจากัดซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนรวมจานวน
51,899,500 หุน้ จะมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดังนี้
•
ด้านราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 0.31
•
ด้านสิ ทธิการออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ (Control Dilution) ลดลงในอัตราร้อยละ 7.96
•
ด้านกาไรต่อหุน้ (Earning per Share Dilution) ลดลงในอัตราร้อยละ7.96
ประธานฯ เสนอให้มอบอานาจแก่คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูม้ ี
อานาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียด เงื่อนไข และการดาเนิ นการใด ๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่ องกับการออกและเสนอขาย
หุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึง การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้ อ การชาระเงิ นค่าหุ ้นสามัญเพิ่มทุน การ
กาหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรพร้อมทั้งให้อานาจใน
การพิจารณา หรื อกาหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร ลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดาเนินการต่างๆ
ตามความจาเป็ นสมควรและเพื่อประโยชน์อนั เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการยื่น
ขออนุญาตเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัดต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขายหุ ้นที่ ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด การยืน่ เอกสารเพื่อนาหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนเข้าจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และให้ขอ้ มูลเอกสารต่อกรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประธานฯ รายงานความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาเงื่อนไขการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจงแล้ว มีความเห็นว่า การดาเนิ นการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็ นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของ
บริ ษ ัท เนื่ องจากเป็ นการได้มาซึ่ งธุ รกิ จที่ เกื้ อหนุ น กัน และเป็ นการขยายธุ รกิ จไปในตลาดแถบภู มิภาคเอเชี ยและประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน 51,899,500หุน้ ในราคาหุน้ ละ 2
บาท 80 สตางค์ เพื่อเป็ นค่าตอบแทนในการได้มาซึ่งหุน้ SEL เป็ นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยมีส่วนลดจากราคาตลาดร้อย
ละ 3.92 ซึ่ งจะเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นของ SEL ในการเข้ามาถือหุ ้นของบริ ษทั และเห็ นว่าราคาหุ ้นที่ บริ ษทั เสนอ
ขายที่ 2 บาท 80 สตางค์ เป็ นราคาที่เหมาะสม หากเทียบกับราคาตลาดดังกล่าว
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ยังมีความเห็นเกี่ยวกับมูลค่าการเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ SEL จานวน 700,000 หุ ้น คิดเป็ นจานวน
เงินรวมประมาณ 424,973,343 บาท ว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม และสมเหตุสมผล ซึ่งพิจารณาจากศักยภาพในการกาไรของ SEL ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ที่มีทุนจดทะเบียนชาระแล้วเทียบเท่า 17.80 ล้านบาท แต่มีศกั ยภาพในการทากาไรใกล้เคียงกับบริ ษทั รวมถึงการเข้า
ซื้อหุน้ สามัญของ SEL จะเป็ นการเสริ มสร้างโอกาสในการขยายการเติบโตในต่างประเทศให้กบั บริ ษทั
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บริ ษทั คาดว่าการได้เข้าถือหุ ้นสามัญของ SEL จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริ ษทั เพิ่มขึ้น โดยบริ ษทั สามารถรับรู ้รายได้ และ
ส่วนแบ่งกาไรของ SEL ได้ทนั ที โดย SEL มีรายได้หลักจากการให้บริ การและกาไรสุทธิ ประจางวดปี 2558 ประมาณ 480 ล้าน
บาท และ 61 ล้านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุ ทธิ ต่อรายได้รวมทั้งหมด ร้อยละ 12.57 ในขณะที่บริ ษทั มีรายได้หลัก
จากการให้บริ การและกาไรสุ ทธิ ประจางวดปี 2558 เท่ากับ 682 ล้านบาท และ 61 ล้านบาท ตามลาดับ หรื อ คิดเป็ นอัตรากาไร
สุ ทธิ ต่อรายได้รวมทั้งหมดร้อยละ 8.79 ดังนั้น การเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ SEL ในครั้งนี้ ถือเป็ นยุทธศาสตร์ เพื่อการเติบโตโดย
ขยายการดาเนิ นธุ รกิ จให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศ ซึ่ งจะเป็ นการสร้างรายได้ที่มีเสถี ยรภาพแบบต่อเนื่ อง (Recurring
Income) และยังเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างผลตอบแทนให้แก่บริ ษทั ในระยะยาว
อีกทั้งบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นของ SEL ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ บุคคลในกลุ่มนายลิม เมง ปุย ไม่ได้เป็ นบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยง และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
2546 และไม่ได้เป็ นบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ หรื อเป็ น Concert Party กันแต่อย่างใด และกลุ่มนายลิม เมง
ปุย ไม่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั แต่อย่างใด
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ได้ดาเนินการต่างๆ ตามขั้นตอนโดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และได้แจ้งสารสนเทศรายละเอียดของหนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 ผ่านระบบ
SET Portal เป็ นที่ เรี ยบร้ อ ยแล้ว ตั้งแต่วนั ที่ 12 พฤษภาคม 2559 ที่ ผ่านมา พร้ อ มทั้งได้ส่ งเอกสาร Pre Process ให้สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์พิจารณาเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วก่อนนาส่ งเอกสารประกอบการประชุมให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณา
โดยหากบริ ษ ัท ได้รับ มติ อ นุ ม ัติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น ก็ จะด าเนิ น การยื่น ค าขออนุ ญ าตต่ อ ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามขั้นตอนต่อไป
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ถำม : นำยฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผูถ้ ือหุ ้น รับมอบฉันะ สอบถามว่าผูถ้ ือหุ ้นที่ ได้รับหุ ้น PP ใหม่น้ ันติด Silent Period ทุกคนหรื อไม่
นอกจากนี้ เสนอความเห็นว่า กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นใหม่น้ ีถือว่าไม่มีอานาจ และอาจเข้ามาควบคุมกิจการได้ในภายหลัง จึงขอให้ผบู ้ ริ หาร
เป็ นข้อระวัง
ตอบ : นำยชู เดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุ รกิ จ ชี้แจงว่า ผูถ้ ือหุ ้นทั้งสามคนรวมกันถือหุ ้นรวมเป็ นร้อยละ 15
หลังเพิ่มทุนเท่านั้น ซึ่ งไม่น่ากังวล และจะเป็ นไปตามข้อตกลง และกาหนดข้อตกลงห้ามโอนหุ ้นในระยะเวลา 3 ปี ซึ่ งจะเป็ น
แรงจูงใจให้สร้างผลงานที่ดีแก่บริ ษทั
ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ แจ้งว่าในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุมและมี สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนโดยไม่นับรวมผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีส่วนได้เสี ย ประธานฯ จึ งเสนอที่
ประชุมพิจารณาและลงมติ
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสี ยง
รวมจำนวนเสียง

จำนวน (หุ้น)
414,361,789
42
20,300
414,382,131

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9951
0
0.0049
100.00
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มติ – ที่ ประชุมพิจารณาแล้ว มี มติ ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูม้ าประชุมและมี สิทธิ ออกเสี ยง อนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯ
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผูล้ งทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จานวนไม่เกิน 51,899,500 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
50 สตางค์ ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นของ SEL เพื่อเป็ นค่าตอบแทนการเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ SEL ในราคาหุ ้นละ 2 บาท 80 สตางค์ ตามที่
เสนอ
วำระที่ 5

พิจำรณำเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ เป็ นการพิจารณาเรื่ องอื่นๆ ซึ่ งได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นแสดงข้อคิดเห็นหรื อ
สอบถามเพื่อความเข้าใจ หรื อเพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้ช้ ีแจงข้อซักถามต่างๆ ของผูถ้ ือหุ ้น ดังนั้นจะไม่มีการลงมติใดๆ ใน
วาระนี้
ถำม : นำยธำรำ ชลปรำณี ผูถ้ ือหุน้ รับมอบฉันทะ สอบถามว่าเนื่องจากบริ ษทั และ SEL ไม่มีเรื อหรื อเครื่ องบินเป็ นของตนเองจึง
ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาการขอรับบริ การจากสายการเดินเรื อและสายการบิน และ SEL มีคลังสิ นค้าของตนเองหรื อเปล่า
ตอบ : นำยชู เดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า สัญญาขอรับบริ การจากสายการเดินเรื อและสายการบิน
เป็ น Service contact ส่วนใหญ่มีอายุสญ
ั ญาหลายปี โดย SEL มีสญ
ั ญากับหลายสายการบินอยูแ่ ล้ว จึงทาให้บริ ษทั ได้ราคา และรับ
บริ การที่ดี สาหรับคลังสิ นค้านั้น SEL มีสญ
ั ญาเช่าคลังสิ นค้าในรู ปแบบ cargo
ถำม :นำยวิณณ์ ผำนิตวงค์ ผูถ้ ือหุ ้นรับมอบฉันทะ สอบถามว่า ว่าโครงการใช้จ่ายเงินที่ได้มาจากเงิน IPO ซึ่ งเป็ นวงเงินมูลค่าสู ง
บริ ษทั มีแผนการใช้จ่ายอย่างไร
ตอบ : นำยชู เดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า บริ ษทั ใช้เป็ นเงินลงทุนในกิจการคลังสิ นค้าของบริ ษทั
ที่บริ ษทั จะสร้างขึ้นมา ส่ วนรายได้ที่บริ ษทั Protect ไว้มาจากหลายส่ วนเนื่ องจากคลังสิ นค้ามีดว้ ยกัน 3 รู ปแบบ คือ บริ ษทั สร้าง
เอง รับบริ หารจัดการ และที่เป็ น Out source รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ในคลังสิ นค้า เช่น ค่าศุลกากร
ถำม : นำยธีรเดช มนัสวิยำงกูร ผูถ้ ือหุน้ รับมอบฉันทะ สอบถามว่าทิศทางธุรกิจโลจิสติกส์
ตอบ : รศ.ดร. รุ ธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า แนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์ทางทะเลอยูใ่ นภาวะชะลอตัว
แต่โลจิสติกส์ทางอากาศและทางบกยังดีอยู่ ทั้งนี้ สิ่งที่ตอ้ งให้ความสาคัญคือการเพิ่มมูลค่า ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของลูกค้า
เพราะฉะนั้นจึงมีความจาเป็ นต้องขยายมูลค่าของธุรกิจในระดับภูมิภาค
ถำม : นำยเฉลิมชัย ตั้งนวิชญ์ ผูถ้ ือหุ ้นรับมอบฉันทะ สอบถามว่าเนื่องจากอนาคตอันใกล้รัฐบาลมีแนวโน้มกาหนดมาตรฐาน
ค่าแรงในธุรกิจคลังสิ นค้า ค่าแรงจึงอาจจะเพิ่มขึ้นได้บริ ษทั ได้นาเงื่อนไขนี้ มาพิจารณาในประมาณการของบริ ษทั หรื อไม่ และ
การลดสวัสดิการของพนักงานตามที่ปรากฏในงบดุลของบริ ษทั จะส่ งผลกระทบต่อการสร้างยอดขายในอนาคตหรื อไม่ เพราะ
พนักงานเป็ นส่วนสาคัญในธุรกิจโลจิสติกส์
ตอบ : นำงอำรยำ คงสุ นทร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้ แจงว่า ไม่เฉพาะธุรกิ จคลังสิ นค้าเท่านั้นที่ รัฐบาลมีนโยบายกาหนด
มาตรฐานค่าแรง ซึ่ งบริ ษทั ได้พิจารณาเงื่อนไขนี้ แล้ว ส่ วนเรื่ องสวัสดิการพนักงานนั้น บริ ษทั มีนโยบายที่สร้างแรงจูงใจในการ
ทางานอยูแ่ ล้วดังนั้นจึงคาดว่าไม่มีผลกระทบต่อยอดขายของบริ ษทั
แนะนำ : MR.BASANT KUMAR DUGAR ผูถ้ ื อหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง แนะนาให้บริ ษทั Road Show ที่ ประเทศสิ งคโปร์
และแนะนาโอกาสทางธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็ นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่กว่าสิ งคโปร์
ตอบ : นำยเอกพล พงศ์ สถำพร ประธานกรรมการ ขอบคุณสาหรับขอเสนอแนะ และคาแนะนาการ Road Show ในสิ งคโปร์
และโอกาสทางธุรกิจในอินโดนีเซียของผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว
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ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเรื่ องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีก
ประธานฯ กล่าวปิ ดการประชุมเมื่อเวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)

ประธานที่ประชุม
(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

(ลงชื่อ)

ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นางสาวปรมาภรณ์ จานงสุข)
เลขานุการบริ ษทั
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บริษัทฯ ได้ กำหนดนิยำม “กรรมกำรอิสระ”

สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วย 3

เท่ ำกับข้ อกำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ดังนี้
1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ งของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ดังนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ
ด้วย
2. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้เงิ นเดื อนประจาหรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุ มของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดี ยวกัน ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของ
บริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการซึ่งเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่ จะได้รับการ
เสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มี หรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ น
ผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผู ้
ถือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่นอวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่ กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ วาร หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิ น ด้วย
การรับ หรื อให้กยู้ มื ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผล
ให้บริ ษทั ฯ หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั
หรื อตั้งแต่ยี่สิบ ล้านบาทขึ้ นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ ดังกล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการ
คานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของงสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
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6. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน
ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขัน ที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษา ที่ รับเงิ นเดื อน
ประจา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละหนึ่ งของจานวนหุ ้น ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระที่ มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรรหนึ่ ง 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สิ นในการดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับ
เดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision)
ได้
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ข้ อมูลเกีย่ วกับกรรมกำรอิสระและเป็ นกรรมกำรตรวจสอบ ทีบ่ ริษัทฯ
เสนอชื่ อให้ เป็ นผู้มอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น
ชื่ อ – นำมสกุล
ตาแหน่ง
อายุ
ที่อยู่

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

ชื่ อ – นำมสกุล
ตาแหน่ง
อายุ
ที่อยู่

นำยวิชัย แซ่ เซียว
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
50 ปี
140/26 Aguston คอนโดมิเนียม อาคาร Avila
ถนนสุขมุ วิท 22 เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร
- ไม่มี การถือหุน้ ในบริ ษทั
- ไม่มี การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอ - ไม่มี ในการประชุม

สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วย 4

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

--

อำกรแสตมป์
Stamp
20 บำท
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แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B
เขียนที่........................................................................................
Made at
วันที่..................เดือน........................................พ.ศ...............................
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า.................................................................................……….............. สัญชาติ………..........................................…...................
I / We
Nationality
อยูบ่ า้ นเลขที่...............……..............................ถนน.…………….................................................ตาบล/แขวง…….............................….........................
Residing at No.
Street
Sub-district
อาเภอ/เขต........................................................... ............จังหวัด..…….....................................................รหัสไปรษณี ย.์ ……….....................................
District
Province
Post Code
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
As a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited,
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม...............................................................หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................เสี ยง ดังนี้
holding a total number of
shares and having total voting right of
votes as follow:
หุน้ สามัญ...............................................................หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ................................................................เสี ยง
Ordinary share
shares, with the voting right of
votes
หุน้ บุริมสิ ทธิ .......................................................หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................................เสี ยง
Preferred share
shares, with the voting right of
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)........…………....................................................….อายุ……...................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่.……...................………………..….......
Name
Age
Years Residing at No
ถนน..................................ตาบล/แขวง..................................อาเภอ/เขต.............................จังหวัด...................................รหัสไปรษณี ย.์ ............… หรื อ
Street
Sub- district
District
Province
Post Code
OR
(2) รศ.ดร.รุ ธิร์ พนมยงค์ อายุ 50 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 39/87 หมู่ที่ 3 ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
หรื อ
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 แซ่ เซียว อายุ 50 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 140/26 Aguston คอนโดมิเนียม อาคาร Avila ถนนสุ ขมุ วิท 22 เขตคลองเตย
กรุ งเทพ
หรื อ
Mr. Wichai Xiao Age 50 years, Residing at No.140/26 Aguston Condominium Avila Building Sukumvit 22 Road Klong Toei
Bangkok

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders’ Annual General Meeting 2017
ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 9:30 น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น6 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุ งเทพฯ (Grand Howard Hotel) เลขที่ 50 ถนน
เจริ ญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพฯ
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,
หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows:
ระเบียบวำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุ มวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 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) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวำระที่ 2 รับทรำบผลกำรดำเนินงำนในรอบปี 2559
Agenda 2: To acknowledge the results of the year 2016
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบดุลและกำไรขำดทุนประจำปี 2559 สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 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) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ ำยเงินปันผลประจำปี 2559
Agenda 4 To consider the allocation of profits and paying dividends for the year 2016
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

-------

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

27
ระเบียบวำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระและอนุมัติค่ำตอบแทน
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those who are retiring by rotation and
approve the directors’ remunerations.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
กำรแต่ งตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
Appointment of the certain directors as follows:
ชื่อกรรมการ นำยเอกพล พงศ์ สถำพร
ประธำนกรรมกำร /กรรมกำรอิสระ
Name of Director: Mr. Ekaphol Pongstabhon
Chairman of The Board / Independent Director
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ นำยเจริญเกียรติ หุตะนำนันทะ
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
Name of Director: Mr. Charoenkiat Huthananuntha Audit Committee / Independent Director
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ นำงสำวพรไพเรำะ ตันติกุลสุ นทร
กรรมกำร
Name of Director Miss. Pornpairoa Tantikulsunthorn Director
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

ระเบียบวำระที่ 6 พิจำรณำแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำสอบบัญชีประจำปี 2560
Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditors for the 2017 financial year and fix the auditors’ fees.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวำระที่ 7 พิจำรณำเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
Agenda 7 To consider other business (if any)
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

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

ลงชื่อ....................................................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy

หมำยเหตุ:ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้า ร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
Remarks: The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right can not be divided and separately assigned to more than one
Proxy.
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ประวัติของบุคคลทีไ่ ด้ รับกำรเสนอชื่ อเป็ นกรรมกำรบริษัท
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่ งตั้ง

:

สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วย 6

ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ
(ได้ ผ่ำนกำรพิจำรณำสรรหำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทน)

ชื่ อ-นำมสกุล
อำยุ
สั ญชำติ
ประวัติกำรศึกษำ

:
:
:
:

นำยเอกพล พงศ์ สถำพร
53 ปี
ไทย
ปริ ญญาโท MBA (Finance & Marketing), Kellog School of
Management ,Northwestern University,USA
ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาเคมีวศิ วกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรมหลักสู ตรกรรมกำร
: ประกาศนียบัตรหลักสู ตร
Director Certification Program (DCP รุ่ นที่ 141/2011)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
Certified Internal Auditor (CIA) with Certificate of Honor by The Institute of Internal Audit
(USA)
ตำแหน่ งปัจจุบัน
: ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
กำรถือหุ้นในบริษัท
: ไม่มีการถือหุน้
ควำมสั มพันธ์ ทำงครอบครัวกับผู้บริหำรหรื อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ : ไม่มี
ประวัติกำรทำงำน
กำรดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่น
(ก) จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน
ประธานกรรมการ
Sun Express Logistics Pte Ltd.(SEL)
กรรมการ
บริ ษทั ทิปโก้ ไบโอเท็ค จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ทิปโก้ รี เทค จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จากัด
(ข) ชื่อบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ทิปโก้ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณี ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มกี ารดารงตาแหน่ง
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ ง
: ปี 2557 – ปัจจุบนั (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 )
กำรเข้ ำร่ วมประชุ ม ในปี 2559
: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 5 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)
คุณสมบัติต้องห้ ำม
ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทาโดยทุจริ ต
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560

การมี / ไม่มีส่วนได้เสี ยในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริ ษทั /บริ ษทั ใหญ่/บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ ในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
- เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับ
ไม่เป็ น
เงินเดือนประจา
ไม่เป็ น
- เป็ น/ไม่เป็ น ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
ไม่มี
(เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ หาร/การให้กยู้ ืมหรื อการกูย้ มื เงิน)
ไม่เป็ น
- เป็ น/ไม่เป็ น ญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อยท
- เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้
ไม่เป็ น
รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั ฯ
หลักเกณฑ์ กำรสรรหำกรรมกำร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นชอบให้นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้
พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ นายเอกพล พงศ์สถาพร กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่งเนื่องจากมีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริ ษทั กาหนด
ไว้ มีความรู ้ในธุรกิจของบริ ษทั อีกทั้งในระหว่างการดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความรู ้ความสามารถ
และช่วยผลักดันในการขยายธุรกิจ ทาให้บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการที่โดดเด่นในปี 2559 ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ให้เจริ ญก้าวหน้าต่อไป
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ประวัติของบุคคลทีไ่ ด้ รับกำรเสนอชื่ อเป็ นกรรมกำรบริษัท
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่ งตั้ง

:

กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทน
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยงองค์ กร
(ได้ ผ่ำนกำรพิจำรณำสรรหำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทน)

ชื่ อ-นำมสกุล
อำยุ
สั ญชำติ
ประวัติกำรศึกษำ

:
:
:
:

นำยเจริญเกียรติ หุตะนำนันทะ
67 ปี
ไทย
ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กำรอบรมหลักสู ตรกรรมกำร
: ประกาศนียบัตรหลักสู ตร
Director Accreditation Program (DAP รุ่ นที่ 111/2014)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ตำแหน่ งปัจจุบัน
: กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร
บริ ษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
กำรถือหุ้นในบริษัท
: ไม่มีการถือหุน้
ควำมสั มพันธ์ ทำงครอบครัวกับผู้บริหำรหรื อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ : ไม่มี
ประวัติกำรทำงำน
กำรดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่น
(ก) จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน
- ไม่มีการดารงตาแหน่ง
(ข) ชื่อบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น
- ไม่มีการดารงตาแหน่ง
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณี ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มกี ารดารงตาแหน่ง
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ ง
: ปี 2557 – ปัจจุบนั (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 )
กำรเข้ ำร่ วมประชุ ม ในปี 2559
: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 5 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 1 ครั้ง
(คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร 1 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)
คุณสมบัติต้องห้ ำม
ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทาโดยทุจริ ต
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การมี / ไม่มีส่วนได้เสี ยในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริ ษทั /บริ ษทั ใหญ่/บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ ในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
- เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับ
ไม่เป็ น
เงินเดือนประจา
ไม่เป็ น
- เป็ น/ไม่เป็ น ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
ไม่มี
(เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ หาร/การให้กยู้ ืมหรื อการกูย้ มื เงิน)
ไม่เป็ น
- เป็ น/ไม่เป็ น ญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย
- เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้
ไม่เป็ น
รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั ฯ
หลักเกณฑ์ กำรสรรหำกรรมกำร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นชอบให้นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้
พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ นายเจริ ญเกียรติ หุตะนานันทะ กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริ ษทั ฯ
กาหนดไว้ และในฐานะประธานกรรมสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ ได้นาเสนอและเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ
มีประสบการณ์ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กาหนด พร้อมยังกาหนดนโยบายด้านหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยเน้นการ
ดาเนินงานที่โปร่ งใส ปราศจากการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ตลอดจนสอดส่ องและติดตามการดาเนินงานของฝ่ ายบริ หารให้แน่ใจว่าได้ปฎิบตั ิ
ตามหลักการดังกล่าว นอกจากนี้ในฐานะประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรได้พิจารณาแผนบริ หารความเสี่ ยง โดยครอบคลุม
บริ ษทั ให้ดาเนินการภายใต้กฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยครบถ้วน ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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ประวัติของบุคคลทีไ่ ด้ รับกำรเสนอชื่ อเป็ นกรรมกำรบริษัท
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่ งตั้ง

:

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยงองค์ กร
กรรมกำร
(ได้ ผ่ำนกำรพิจำรณำสรรหำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทน)

ชื่ อ-นำมสกุล
อำยุ
สั ญชำติ
ประวัติกำรศึกษำ
กำรอบรมหลักสู ตรกรรมกำร

:
:
:
:
:

นำงสำวพรไพเรำะ ตันติกุลสุ นทร
43 ปี
ไทย
ปริ ญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประกาศนียบัตรหลักสู ตร
Director Accreditation Program (DAP รุ่ นที่ 111/2014)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ตำแหน่ งปัจจุบัน
: กรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร / กรรมการ
บริ ษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
กำรถือหุ้นในบริษัท
: จานวน 46,298,200 หุน้ (7.10%) (ปิ ดสมุดทะเบียนหุน้ ณ วันที่ 13/03/2560)
ควำมสั มพันธ์ ทำงครอบครัวกับผู้บริหำรหรื อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ : น้องสาว นางอารยา คงสุ นทร
ประวัติกำรทำงำน
กำรดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่น
(ก) จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน
- ไม่มีการดารงตาแหน่ง
(ข) ชื่อบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น)
- ไม่มีการดารงตาแหน่ง
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณี ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มกี ารดารงตาแหน่ง
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ ง
: ปี 2557 – ปัจจุบนั (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 )
กำรเข้ ำร่ วมประชุ ม ในปี 2558
: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 5 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร 1 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)
คุณสมบัติต้องห้ ำม
ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทาโดยทุจริ ต
หลักเกณฑ์ กำรสรรหำกรรมกำร
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เห็ น ชอบให้น าเสนอที่ ป ระชุ มผู ้ถื อหุ ้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน ซึ่ งได้
พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุ นทร กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ งเนื่องจากมีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริ ษทั ฯ
กาหนดไว้ มีความรอบรู ้และมีความเชี่ยวชาญในการบริ หารธุ รกิจด้านโลจิสติกส์ มานานกว่า 20 ปี มีวิสัยทัศย์กว้างไกล มีประวัติการทางาน
โปร่ งใส สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง จะช่วยทาให้การบริ หาร
กิจการของบริ ษทั ฯ ได้รับข้อคิดที่เป็ นประโยชน์จากมุมมองที่หลากหลายส่ งผลให้ดาเนินงานมีประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น
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หลักเกณฑ์ และขั้นตอนกำรเสนอค่ ำตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิ จารณาเปรี ยบเที ยบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรื ออยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ และเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 เป็ นวงเงิน 3,000,000 บาท (เพิ่มวงเงินหนึ่ งเท่า เทียบกับปี ที่
ผ่านมา) โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการบริ ษทั
องค์ ประกอบค่ ำตอบแทน ประกอบด้ วย
1. ค่าตอบแทนในรู ปแบบค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2560
คงอัตราค่าตอบแทนในรู ปแบบค่าเบี้ยประชุม รายครั้ง แก่กรรมการบริ ษทั ฯ โดยประธานกรรมการบริ ษทั จานวน 40,000
บาทต่อครั้ง ,ประธานกรรมการชุดย่อย จานวน 25,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการ จานวน 20,000 บาทต่อครั้ง
2. ค่าตอบแทนในรู ปแบบโบนัสพิเศษ ของกรรมการบริ ษทั ฯ โดยเห็นชอบให้ค่าตอบแทนในรู ปแบบโบนัสพิเศษ เป็ น 1 %
ของกาไรสุ ทธิ จ่ายให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยพิจารณาจากความสาเร็ จของผลการดาเนิ นงาน ปี 2560 เป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้
องค์ ประกอบค่ ำตอบแทน
ค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท
1. ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
2. โบนัสพิเศษ
(จากผลการดาเนินงานในปี 2560)
3. สิ ทธิประโยชน์อื่นๆ
ค่ ำตอบแทนคณะกรรมกำรชุดย่ อย
1. ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการชุดย่อย
- กรรมการชุดย่อย

ปี 2559

ปี 2560 (ปี ทีเ่ สนอ)
คงเดิม

40,000 บาท /ครั้ง
20,000 บาท / คน / ครั้ง
ไม่มี

ไม่มี

- 25,000 บาท /ครั้ง
- 20,000 บาท / คน / ครั้ง
- จ่ า ยเฉพาะกรรมการที่
เข้าประชุม
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

40,000 บาท /ครั้ง
20,000 บาท / คน / ครั้ง
1 % ของกาไรสุ ทธิ จ่ายให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
โดยพิจารณาจากความสาเร็ จของผลการดาเนิ นงานที่
เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้
ไม่มี
คงเดิม
- 25,000 บาท /ครั้ง
- 20,000 บาท / คน / ครั้ง
- จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสู งสุ ดที่ผถู ้ ือ
หุ ้นอนุ มตั ิเป็ นค่าตอบแทนเบี้ ยประชุมให้กบั กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ และนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนเบี้ยประชุมต่อไป ส่วนของเงินโบนัส
ที่จ่ายปลายปี จะขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงานประจาปี โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
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หมวด 4
กำรประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 38 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างน้อยปี ละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การ
ประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทาภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้ นสุ ดรอบปี ทางการบัญชีของบริ ษทั การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราว
อื่นๆ ให้เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุ มวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรหรื อเมื่อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันไม่
น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่าได้ท้ งั หมด หรื อจานวนผูถ้ ือหุน้ ไม่น้อยกว่ายีส่ ิ บห้า (25) คน ซึ่งมีหุน้ รวมกัน
ไม่ น้ อ ยกว่า หนึ่ งในสิ บ (1/10) ของจ านวนหุ ้ น ที่ จ าหน่ ายได้ท้ ัง หมด เข้าชื่ อ กัน ท าหนั ง สื อ ในฉบับ เดี ย วกัน ร้ อ งขอให้
คณะกรรมการประชุ ม วิส ามัญ เมื่ อ ใดก็ ได้โดยหนังสื อ ร้ อ งขอนั้ นจะต้อ งระบุ ว่าให้ เรี ย กประชุ ม เพื่ อ การใดไว้ให้ชัด เจน
คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้ อ 39 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทา มีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริ ษทั ได้ดาเนินการไปในระยะรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
(3) พิจารณาจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผล
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทน
(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริ ษทั
(6) กิจการอื่นๆ
ข้ อ 40 ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา พร้อม
ทั้งเสนอความเห็ น และค าแนะน าของคณะกรรมการให้ เรื่ อ งดังกล่ าวและจัด ส่ งให้ผูถ้ ื อ หุ ้ น นายทะเบี ย นและต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์ในกรณี ที่บริ ษทั เข้าจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม
คาบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่าสาม (3) วัน
ข้ อ 41 ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นจะมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผูร้ ั บมอบฉันทะไม่
จาเป็ นต้องเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั การมอบฉัน ทะจะต้องทาเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่ อ ผูม้ อบฉันทะและทาตามแบบที่นาย
ทะเบียนบริ ษทั มหาชนจากัดกาหนด
ก่ อนเข้าร่ วมประชุ ม ผูร้ ั บ มอบฉันทะจะต้องยื่นหนังสื อมอบฉัน ทะต่อ ประธานกรรมการหรื อ บุคคลซึ่ งประธานกรรมการ
กาหนดไว้
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ข้ อ 42 การประชุ มผูถ้ ือ หุ ้น ต้อ งมีผูถ้ ือ หุ ้นและผูร้ ั บ มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) เข้าประชุ มรวมกันไม่น้อ ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ ง (1/2) ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสาม ( 1/3) ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดจึงเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเข้ามาร่ วมประชุม
ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนั้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ การประชุมเป็ นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัด
ประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จาเป็ นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 43 ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั
ว่าด้วยการประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้
รองประธานกรรมการเป็ นประธานแทน กรณี ไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่ ง
มาประชุ มเลือกผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ ง (1) เป็ นประธานในที่ ประชุ ม และให้การประชุ มดาเนิ นไปตามลาดับวาระที่ กาหนดไว้ใน
หนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
ข้ อ 44 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่ง (1) เสี ยงต่อหนึ่ง (1) การออกเสี ยงลงคะแนนในส่ วนที่ถือว่าหุน้ หนึ่ ง
มีเสี ยงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บงั คับกับกรณี ที่บริ ษทั ได้ออกหุน้ บุริมสิ ทธิและกาหนดให้มีสิทธิ ออกเสี ยงคะแนนน้อยกว่าหุน้ สามัญ
ในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุ ้นร่ วมกันในหุ ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจานวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ ใน
การออกเสี ยงลงคะแนน
การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนน
ลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่ วนวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนลับนั้นให้เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องอันใด ผูถ้ ือหุน้ จะออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสี ยง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ข้ อ 45 มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ การออกเสี ยงลงมติใดๆ หรื อการอนุ มตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบ
จากเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งมาประชุ มและมีสิ ท ธิ อ อกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีค ะแนนเสี ยงเท่ ากัน ให้ป ระธานในที่
ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและก็
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนอื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ ยวกับการให้เช่ากิ จการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุน
(ง) การเพิ่มทุนหรื อการลดทุน
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(จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิและข้อบังคับของบริ ษทั
(ฉ) การออกหุน้ กู้
(ช) การควบบริ ษทั
(ซ) การเลิกบริ ษทั
(ฌ) เรื่ องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
ข้ อ 46 ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมไม่เสร็ จหรื อพิจาณาเรื่ องที่ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมี
หุ ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็ จ และจาเป็ นต้อง
เลื่อนการพิจารณาเรื่ องดังกล่าวไป ให้ที่ประชุมกาหนดสถานที่วนั และเวลาที่จะประชุ มครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ ง
หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการ
ประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
ข้ อ 47 สถานที่จดั การประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ต้องอยู่ในท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั ของ
สาขาของบริ ษทั หรื อจังหวัดใกล้เคียง ตามที่ประธานกรรมการ หรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกาหนด
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เอกสำรและหลักฐำนทีผ่ ้ เู ข้ ำร่ วมประชุ มต้ องแสดงก่ อนเข้ ำร่ วมประชุ ม
และระเบียบปฏิบัติในกำรประชุ ม

สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วย 9

การลงทะเบี ยนผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2560 ของบริ ษทั ไวส์ โลจิ สติ กส์ จากัด (มหาชน) จะดาเนิ นการ
ลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode โดยบริ ษทั ควิดแลบ จากัด และรับบัตรลงคะแนนได้ ณ จุดลงทะเบียน
1. กำรลงทะเบียน
ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรื อเอกสารเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ ประชุมก่อนเวลา
ประชุมได้ต้ งั แต่เวลา 8.00 น. ของวันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560
2. เอกสำรทีผ่ ้เู ข้ ำร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ ำร่ วมประชุม
กรณีบุคคลธรรมดำ
กรณี ผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อ
เดินทางต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
กรณี มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียว
เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนตามแบบหนังสื อมอบฉันทะ ที่แนบมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม หรื อ Download
หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.wice.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ
ผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ หากมี การแก้ไข หรื อ ขี ดลบข้อความที่ สาคัญผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทุกแห่ ง และ
หนังสื อมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20.-บาท
ผูม้ อบฉันทะ โปรดแนบสาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อสาเนาหนังสื อเดินทางของผูม้ อบ
ฉันทะ ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง ประกอบการมอบฉันทะ แบบ ข.
ผูร้ ับมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อ หนังสื อเดินทางของผูร้ ับมอบ
ฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการบริ ษทั ฯ สามารถมอบฉันทะให้
• รศ.ดร. รุ ธิร์ พนมยงค์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 50 ปี
หรื อ
• นายวิชยั
แซ่เซียว
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
อายุ 50 ปี
รายละเอียดเกี่ ยวกับผูร้ ับมอบฉันทะ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย 4 เพื่อความสะดวก โปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะและเอกสารหรื อ
หลักฐานไปยัง
เลขานุการบริ ษทั บริ ษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120 ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน
กรณีนิตบิ ุคคล
กรณี มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม ผูม้ อบฉันทะจะต้องจัดเตรี ยมเอกสารดังต่อไปนี้
- หนังสื อมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสื อรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตรา
สาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
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กรณี ผูม้ อบฉันทะเป็ นนิ ติบุคคลที่ จดทะเบี ยนในประเทศไทย ให้ แนบสาเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคล ซึ่ งรับรอง
สาเนาถูกต้อง โดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
กรณี ผูม้ อบฉันทะเป็ นนิ ติบุคคลที่จดทะเบี ยนในต่างประเทศให้แนบสาเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิ ติบุคคล ซึ่ ง
ออกโดยหน่ วยราชการที่ มีอานาจของประเทศที่ นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หนังสื อรั บรองการเป็ นนิ ติบุคคลดังกล่าว
จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารี พบั ลิค (Notary Public) หรื อหน่วยราชการที่มีอานาจไม่เกิน 3 เดือน
สาหรับนิ ติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคาแปล
ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัต รประจาตัวข้าราชการฉบับจริ งหรื อหนังสื อเดินทาง
ฉบับจริ ง (ในกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

3. ระเบียบปฏิบัตใิ นกำรประชุม
3.1 การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิซกั ถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
3.2 การออกเสี ยงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผย
3.3 การออกเสี ยงลงคะแนนให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสี ยง
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ขั้นตอนกำรเข้ ำร่ วมประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษำยน 2560

สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วย 10

ผู้ถือหุ้น –WICE

มำด้ วยตนเอง

ผู้รับมอบฉันทะ

โต๊ ะลงทะเบียน
(ตั้งแต่ เวลำ 8.00 น.)

โต๊ ะลงทะเบียน
(ตั้งแต่ เวลำ 8.00 น.)

แสดงแบบฟอร์ มลงทะเบียนและบัตรประจำตัว

แสดงแบบฟอร์ มลงทะเบียน,
หนังสื อมอบฉันทะและหลักฐำนประกอบ
พร้ อมบัตรประตำตัวผู้รับมอบฉันทะ

รับบัตรลงคะแนน
เข้ ำห้ องประชุม
ประธำนเปิ ดประชุม (เวลำ 9.30 น.)
พิจำรณำวำระกำรประชุมตำมลำดับ

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

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

สรุปผลคะแนนให้ ทปี่ ระชุมสำมัญผู้ถือหุ้นรับทรำบ
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สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วย 11

แผนทีส่ ถำนทีจ่ ัดกำรประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้น

ห้ อง Grand Ballroom ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์ ฮำวเวิร์ด กรุ งเทพ
50 ถนนเจริ ญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร 10120 โทร 02-213-3100

