1

WICE 031/2561
วันที่ 26 มีนาคม 2561
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1.
2.
3.
4.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
รายงานประจาปี 2560 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 2561
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 2561 ในวัน พุ ธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้ อ ง Sathorn 1 ชั้ น M โรงแรมอนั น ตรา กรุ ง เทพฯ สาทร
(Anantara Sathorn Bangkok Hotel) เลขที่ 36 ซอยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ 8/1 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
10120 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้น เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาร เขตะการประชุม และ/หรื อ เสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 31 ตุลาคม 2560 – วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่า ไม่มีผู ้
ถือหุ ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่ อบุคคลใด เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: บริ ษทั ฯ ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
และได้จดั ทารายงานการประชุมดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยรายละเอียดปรากฏ
ตามสาเนาที่ได้ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิ จารณาแล้วเห็ น ว่ารายงานการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจาปี 2560 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ได้มีการบันทึ กรายงานไว้อย่างถูกต้องตามความเป็ นจริ ง
จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ
: วาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสี ยงลงคะแนน

2

ระเบียบวาระที่ 2. รับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั และผลการดาเนิ น งานของบริ ษ ัทฯ ในรอบปี 2560 โดย
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2560 ในรู ป CD-ROM ที่ ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสื อ
เชิญฯ แล้วนั้นได้จดั ทาขึ้นตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับ 2
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ
การลงมติ
: วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุน้ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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
1,103,822,168
หนี้สินรวม
204,055,153
*ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
814,691,546
รายได้รวม
1,402,330,347
*ก าไรสิ ท ธิ ส่ ว นที่ เป็ นของผู ้ถื อ หุ ้ น ของ
89,700,438
บริ ษทั ฯ
กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
0.14
* ไม่รวมส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
849,731,218
72,138,508
777,592,710
733,315,253
102,182,602
0.16

โดยมีรายละเอียดตามที่ ปรากฏในงบการเงิ นของรายงานประจาปี 2560 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับ 2
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็ นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
การลงมติ
: วาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสี ยงลงคะแนน
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ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2560
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 78,227,940 บาท ให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น โดยจานวนหุ ้นทั้งหมด
651,899,500 หุ ้ น เฉลี่ ย จ่ า ยเงิ น ปั นผลหุ ้ น ละ 0.12 บาท (ประจ าปี 2560 มี ก าไรสุ ทธิ
102,182,602 บาท ตั้งเงินสารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่า 5% เป็ นเงินจานวน 5,112,968 บาท
คงเหลือกาไรสุทธิที่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ 97,069,634 บาท )
เปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
ปี 2560 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2559
ปี 2558
0.12 บาทต่อหุน้
0.08 บาทต่อหุน้
0.07 บาทต่อหุน้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2560
ในอัตราหุ ้นละ 0.12 บาท สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยการจ่ายเงิ น
ปั นผลจะจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งกาหนดรายชื่อผู ้
ถือหุ ้น (Record Date ) วันที่ 7 มีนาคม 2561 เพื่อสิ ทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2561 และเพื่อสิ ทธิรับเงินปั นผล และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้
อัตราการจ่ายเงินปั นผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั โดยให้นาเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
การลงมติ
: วาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสี ยงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
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 ”
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ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ มีกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งออกตามวาระจานวน 3 ท่าน
(1) รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์
ตาแหน่ ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
(2) นางอารยา คงสุ นทร
ตาแหน่ ง ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(3) นางสาวฐิตมิ า ตันติกลุ สุ นทร ตาแหน่ ง กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการและ
สนับสนุน /ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
องค์กร
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 1/2561 (21 กุ ม ภาพัน ธ์ 2561) ได้พิ จ ารณา
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมครั้ง
ที่ 1/2561 (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561) ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่ ได้รับการเสนอชื่ อครบกาหนด
ออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ดังนี้
กรรมการที่ อ อกตามวาระในสั ด ส่ ว นหนึ่ งในสาม โดยที่ ป ระชุ ม ได้ใ ช้วิ ธี ก ารจับ สลาก
กรรมการที่ จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ที่ สองภายหลังจดทะเบี ยนแปรสภาพ
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชน และในครั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระจานวน 3 ท่าน จากกรรมการ
ทั้งหมด โดยที่ ประชุมเห็ นชอบให้นาเสนอที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561 แต่งตั้ง
กรรมการที่ ครบวาระทั้ง 3 คนกลับเข้าดารงตาแหน่ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อี กวาระหนึ่ ง
ทั้งนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งนั้น เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
สามารถกากับดูแลกิจการให้บรรลุเป้ าหมาย ตลอดจนได้ให้ขอ้ แนะนาที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนิ นงาน ทั้งนี้ รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง ตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับ 6
การลงมติ
: โดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสี ยง
2. ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่ตนมีอยูท่ ้ งั หมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียว
หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้กรรมการคนใดมากหรื อน้อย
กว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
3. บุ ค คลซึ่ งได้รับ คะแนนเสี ย งสู งสุ ด ตามล าดับ จะได้รับ เลื อ กตั้งให้ เป็ นกรรมการเท่ า
จานวนกรรมการที่ จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการ
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เลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนที่พึงมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้ง
นั้นให้ประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงขี้ขาด
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามการกากับดูแลกิจการที่ดีในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ บริ ษทั
จะเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 32 และมาตรา 90 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 กาหนดว่าการจ่ ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็ นไปตามมติของที่ ประชุมผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ ง
ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมา
ประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรนาเสนอยังที่ประชุมผูถ้ ือพิจารณาและอนุมตั ิอตั ราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั
และกรรมการชุ ด ย่อย ประจาปี 2561 โดยกาหนดวงเงิ น รวมสู งสุ ดไม่เกิ น 3,000,000 บาท
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
1. ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
2. โบนัสพิเศษ
(จากผลการดาเนินงานในปี 2561)

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

ค่ าเบีย้ ประชุม (บาท/ครั้ง)
ปี 2560
ปี 2561 (ปี ทีเ่ สนอ)
คงเดิม
40,000 บาท /ครั้ง
20,000 บาท / คน / ครั้ง
1 % ของกาไรสุทธิ จ่ายให้กบั
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดย
พิจารณาจากความสาเร็ จของ
ผลการดาเนินงานที่เป็ นไป
ตามเป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้
ไม่มี

40,000 บาท /ครั้ง
20,000 บาท / คน / ครั้ง
1 % ของกาไรสุทธิ
จ่ายให้กบั คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ โดยพิจารณาจาก
ผลการดาเนินงาน
ไม่มี
คงเดิม

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

- 25,000 บาท /ครั้ง
- 20,000 บาท / คน / ครั้ง
- จ่ายเฉพาะกรรมการที่
เข้าประชุม
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

ทั้งนี้ กรรมการอิ สระที่ ได้รับ การเสนอชื่ อมี คุณ สมบัติ ตามนิ ยามกรรมการอิ สระของ
บริ ษทั ฯ เท่ากับข้อกาหนดขั้นต่ าตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ตามสิ่ งที่ส่งมา
ด้ วยลาดับ 3
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การลงมติ

: วาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2561
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
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 2560 คือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4521 แห่งบริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2561 ดังนี้
1.

นายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือในงบการเงินบริ ษทั )
2. นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือในงบการเงินบริ ษทั )
3.. นางสาวรสพร เดชอาคม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือในงบการเงินบริ ษทั )
4. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือในงบการเงินบริ ษทั )
5. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิ ริกลุ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือในงบการเงินบริ ษทั )
แห่งบริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด
และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้
รายละเอียด
ค่าสอบบัญชีประจาปี
ค่าสอบทานรายไตรมาส (ไตรมาส 1,2,3 รวม)
รวมทั้งสิ้น

ปี 2560
1,050,000
660,000
1,710,000

3182

และ/หรื อ

3516

และ/หรื อ

5659

และ/หรื อ

5872

และ/หรื อ

4807

ปี 2561 (ปี ทีเ่ สนอ)
1,190,000
750,000
1,940,000

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็ นสมควรเสนอที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือ หุ ้น เสนอแต่งตั้งนาย
โสภณ เพิ่มศิ ริวลั ลภ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 3182 หรื อ นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุ วรรณกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516หรื อ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5659 หรื อนางสาวสุ มนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 5872 หรื อนางสาว
อรวรรณ เตชวัฒนสิ ริกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 4807 เป็ นผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2561
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การลงมติ

ของบริ ษทั ฯ โดยกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดข้างต้น เป็ นเงินรวมทั้งสิ้ น
1,940,000 บาท ซึ่ งได้พิ จ ารณาจากคุ ณ สมบั ติ ต ามข้อ บั ง คับ ของบริ ษ ัท และส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็ นอิสระ มาตรฐานการทางาน
ผลการปฏิ บัติงาน และเมื่อพิจารณาเปรี ยบเที ยบกับปริ มาณงานและอัตราค่าสอบบัญชี ของ
บริ ษทั จดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ
/ บริ ษทั ย่อย / ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด และ
บริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ย่อย จานวน 1 บริ ษทั คือ บริ ษทั ซัน เอ็กซ์เพรส จากัด (“SUN”) ซึ่ งมีผสู ้ อบ
บัญชีสงั กัดบริ ษทั สอบบัญชีเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
: วาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสี ยงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
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บริ ษทั ฯ จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น โดยท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถ
ลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุม ณ สถานที่ ประชุม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็ นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการ
ประชุม รวมทั้งเป็ นการเก็บรักษาสิ ทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ ้นในวาระใดสามารถส่ งคาถามได้ที่ E-mail : secretary2@wice.co.th หรื อทางไปรษณี ย ์ ส่ งไปยังนางสาวปรมาภรณ์ จานงสุ ข
(เลขานุ การบริ ษทั ) บริ ษทั ไวส์ โลจิ สติกส์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ
10120 หรื อทางโทรสาร หมายเลข 02-681-6123 ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าว โดยระบุชื่อ ที่ อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถ
ติดต่อกลับได้
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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รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2560
ณ ห้ องแกรนด์ บอลรู ม ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์ ฮำวเวิร์ด กรุงเทพฯ

สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วย 1

เริ่มประชุม 9.30 น.
นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่ ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีเกียรติในที่ประชุม
จากนั้นแนะนากรรมการ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ผูส้ อบบัญชี 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
12
13
14
15
16

พฤฒิสาร
ต่วนชะเอม
มานิตขจรกิจ
ศรี สุข
ชัยสาม
จานงสุข

นายโชคชัย
นางสาวบุศริ นทร์
นางสาวพิมพ์ใจ
นางสาวณรยา
นางสาวปิ ญชา
นางสาวปรมาภรณ์

ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการและสนับสนุนและ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร กรรมการ
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
ตัวแทนผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงานอี วาย จากัด
ตัวแทนผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงานอี วาย จากัด
ตัวแทนผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงานอี วาย จากัด
เลขานุการบริ ษทั

ประธานฯ แจ้งต่อผูถ้ ือหุน้ ว่า หากในระหว่างการประชุมผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาถาม ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นรอให้ประธานฯ หรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายจากประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ครบก่อน แล้วจึงยกมือขึ้นเพื่อสอบถาม โดยขอให้มายังไมโครโฟนที่จดั เตรี ยมไว้ให้ และ
หรื อยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ นาไมโครโฟนไปให้ ทั้งนี้ ก่อนสอบถามให้ผถู ้ ือหุ ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล หากคาถามที่สอบถามไม่เกี่ยวข้องกับ
วาระที่ กาลังพิจารณา โปรดสอบถามเพิ่มเติมได้ในวาระที่ 7 วาระพิจารณาเรื่ องอื่นๆ ก่อนเข้าสู่ การประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้เข้าใจใน
ขั้นตอนการลงคะแนนเสี ยง ประธานฯ มอบหมายให้
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นางสาวปรมาภรณ์ จานงสุข เลขานุการบริ ษทั ทาหน้าที่เลขาที่ประชุม เป็ นผูช้ ้ ีแจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการออกเสี ยงลงคะแนน และกติกา
การนับคะแนนเสี ยงต่อที่ประชุม ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ มีคะแนนเสี ยง หนึ่งเสี ยง ต่อหนึ่งหุน้ และผูถ้ ือหุน้ หนึ่งรายมีสิทธิ์ออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย”
“ไม่เห็นด้วย” หรื อ”งดออกเสี ยง” จะแบ่งแยกจานวนหุน้ เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสี ยงไม่ได้
2. การลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” ให้ถือว่าเห็นชอบตามมติที่
เสนอ แต่ถา้ หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสี ยง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสี ยง” ให้ทาเครื่ องหมายลงในบัตร
ลงคะแนนแล้วยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ไปเก็บบัตรลงแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้
3. จานวนหุ ้นรวมที่ มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่ องจากมีผูถ้ ื อหุ ้นบางท่านที่ เข้ามาร่ วม
ประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิ ดประชุมแล้ว ซึ่ งการแจ้งผลการลงคะแนนเสี ยงจะระบุคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสี ยง ในแต่ละวาระโดยใช้จานวนหุน้ ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมล่าสุด
ทั้งนี้ ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า คะแนนเสี ยงในแต่ละวาระในการประชุมครั้งนี้ จะใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง สาหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ ออกตามวาระ บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้ผูถ้ ือหุ ้น
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล และบริ ษทั ฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุ ้นทุกรายที่เข้าประชุม/ และผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้
เสี ยจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในวาระนั้นๆ และวาระพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนนั้นจะใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ทั้งนี้ เมื่อการประชุมเสร็ จสิ้ น เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั จะเดินเก็บบัตรลงคะแนน
เสี ยงของท่าน ณ ที่นงั่ ของท่านค่ะ เพื่อให้หลักฐานการลงคะแนนสมบรู ณ์
ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมและ/หรื อ เสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 31 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฎว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้น
เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และหรื อเสนอบุคคลใด เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั พร้อมทั้งได้เปิ ดโอกาส
ให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถส่ งคาถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญครั้งนี้ ได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ส่ งคาถามมา และ
ขอแนะนา คุณนริ ศรา ไสวแสนยากร คุณ สุ วิศิษฎ์ ข่อยพานิ ชย์ และคุณศิ ตายุ ตัญตระกูล จากบริ ษทั สานักงานกฎหมายสากลธี รคุปต์
จากัด ซึ่งรับหน้าที่เป็ นพยานในการลงคะแนนเสี ยงและตรวจนับคะแนนเสี ยงในการประชุม และบริ ษทั ควิดแลบ จากัด ซึ่งรับหน้าที่เป็ น
ผูน้ บั คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 104
กาหนดว่าประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งนายเอกพล พงศ์สถาพร เป็ นประธานกรรมการ จึงเป็ นผูท้ าหน้าหน้าที่
ประธานในวันนี้
ประธานฯ แจ้งสรุ ปจานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุม มีผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยผูร้ ับมอบฉันทะ รวม 65 ราย นับ
จานวนหุ ้นได้ท้ งั สิ้ น 406,135,660 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 62.3003 ของจานวนหุ ้นที่ชาระแล้วทั้งหมด โดยหุ ้นที่ชาระแล้วทั้งสิ้ นของบริ ษทั
จานวน 325,949,750 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 651,899,500 หุน้ ทั้งนี้ครบเป็ นองค์ประชุมตาม
ระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 38 จึงขอเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2559
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่
28 กรกฎาคม 2559 โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งสาเนารายงานดังกล่าวให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายเป็ นการล่วงหน้าพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และหากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดขอแก้ไขรายงานจะขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
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เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดทักท้วงหรื อขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 โดยวาระนี้ใช้มติเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสี ยง
(4)
บัตรเสี ย
รวมจำนวนเสียง

จำนวน (หุ้น)
406,205,660
0
0
0
406,205,660

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0
0
100.00

หมำยเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ้น เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุม จานวน 70,000 หุ้น

มติ – ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
วำระที่ 2

รับทรำบผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2559
ประธานฯ มอบหมายให้นางอารยา คงสุ นทร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สรุ ปรายงานผลการดาเนิ นงานประจาปี 2559 ซึ่ งได้มี
มติรับทราบโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นที่เรี ยบร้อย
แล้ว ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทราบ ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฎในรายงานประจาปี 2559 ตามที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิญประชุมในครั้ง
นี้แล้ว
นางอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ โดยมีสาระสาคัญดังนี้ รายได้รวมในปี 2559
อยู่ที่ 1,036 ล้านบาท และปี 2557 อยู่ที่ 689.48 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นจานวน 346.16 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 50.21 อันเนื่ องมาจากการ
ดาเนิ นงานตามแผนงานที่ กาหนด ประกอบกับการรับรู ้รายได้จากการเข้าซื้ อกิ จการของ SEL นับตั้งแต่ 15 สิ งหาคม 2559 เป็ นต้นมา
สัดส่วนรายได้ของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2559
1) การให้บริ การรับจัดการขนส่งสิ นค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) คิดเป็ นร้อยละ 49
2) การให้บริ การรับจัดการขนส่งสิ นค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) คิดเป็ นร้อยละ 28 และ
3) การให้บริ การโลจิสติกส์ ประกอบไปด้วยงานพิธีการศุลกากร การขนส่งภายในประเทศ และการให้บริ การ
คลังสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ 22
4) อื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 1
กาไรสุ ทธิ สาหรับปี 2559 จานวน 77.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 27.38 อัตรากาไรสุ ทธิ ลดลง และสรุ ปสิ นทรัพย์รวม
สาหรับปี 2559 จานวน 1,067.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 371.56 ล้านบาท หนี้ สินสาหรับปี 2559 จานวน 204.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิด
เป็ นร้อยละ 116.07 และส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในปี 2559 จานวน 862.28 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 43.53 โดยหลักๆ ที่รายได้เพิม่ ขึ้นมา
จากการเข้าซื้ อหุ ้นกิจการของ SEL โดยรายละเอียดได้ปรากฎตามรายงานประจาปี 2559 ที่ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในรู ปแบบ CD-ROM
พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามหรื อเสนอแนะเพิม่ เติมในวาระ
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มติ – ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2559
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตั งิ บดุลและกำไรขำดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ประธานฯ มอบหมายให้นางอารยาคงสุ นทร ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิ งบดุ ลและงบกาไร
ขาดทุนประจาปี 2559 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ งได้ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตและได้มีมติอนุ มตั ิโดยคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยมีสาระสาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
นางอารยาคงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
รำยกำร
สิ นทรัพย์
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
รายได้รวม
กาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ
กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

งบกำรเงินรวม
1,067,157,490
204,875,826
862,281,664
1,035,636,282
77,182,501
0.12

(หน่ วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
802,491,538
75,040,112
727,451,426
605,932,904
57,253,288
0.09

โดยรายละเอียดปรากฏตามสาเนางบแสดงฐานการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้จดั ส่ง
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในรู ปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดจะซักถามหรื อทักท้วงประการใดขอให้ที่ประชุมรับรองงบดุลและบัญชี
กาไรขาดทุนประจาปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสี ยง
(4)
บัตรเสี ย
รวมจำนวนเสียง

จำนวน (หุ้น)
406,242,660
0
0
0
406,242,660

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0
0
100.00

หมำยเหตุ : ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุ ้น เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุม จานวน 37,000 หุ้น

มติ – ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2559
วำระที่ 4
พิจำรณำอนุมตั กิ ำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ ำยเงินปันผลประจำปี 2559
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิรับรองงบดุลและบัญชี กาไรขาดทุนประจาปี 2559 สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จากผลการดาเนิ นงานสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มี กาไรสุ ทธิ ตามงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเป็ นจานวน
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57,253,288 บาท ตามกฎหมายจึงต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี ไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ จนกว่าทุนสารองนี้
จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งในปี นี้ บริ ษทั ฯจะต้องจัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ โดยกาหนดเงินสารองตามกฎหมายเป็ นเงินทั้งสิ้ น 2,862,665 บาท เมื่อกันทุนสารองตามกฎหมาย
แล้วบริ ษทั ยังเหลือผลกาไรเป็ นจานวนเงิน 54,390,623 บาท จากกาไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษ ัท ครั้ งที่ 2/2560 เมื่ อ วัน ที่ 23 กุม ภาพัน ธ์ 2560 เห็ น สมควรให้น าเสนอที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น พิ จ ารณาจัด สรรเงิ น กาไรจากผลการ
ดาเนินงานปี 2559 และจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ดังนี้
-

จัดสรรเงินสารองตามกฏหมายในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ 57,253,288 บาท โดยกาหนดเงินสารองตาม
กฎหมายเป็ นเงินทั้งสิ้น 2,862,665 บาท
จ่ายเงิ นปั นผลหลังหักเงิ นสารองตามกฏหมาย คิดเป็ น 0.08 บาทต่อหุ ้น บาท ซึ่ งจ่ายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นที่ มีชื่อปรากฏ ณ วัน
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) ที่มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา
225ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 โดยปิ ดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุน้ ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามจะขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยง
ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิให้จดั สรรเงินกาไรเป็ นเงินสารองตามกฏหมายและจ่ายเงินปั นผลตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสี ยง
(4)
บัตรเสี ย
รวมจำนวนเสียง

จำนวน (หุ้น)
406,272,660
0
0
0
406,272,660

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0
0
100.00

หมำยเหตุ : ในวาระนี้มีผถู้ ือหุ ้น เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุม จานวน 30,000 หุ้น

มติ – ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้จดั สรรกาไรประจาปี 2559 จานวน 2,862,665 บาทเป็ นเงินสารองตามกฏหมายและ
จ่ายเงินปั นผลจานวน 0.08 บาท/หุ ้น โดยให้จ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) ที่ มี
สิ ทธิ รับเงินปั นผลในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 โดยปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และกาหนดวันจ่ายเงินปั น
ผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
วำระที่ 5

พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่ อกตำมวำระและอนุมตั คิ ่ ำตอบแทน
เลขานุการบริ ษทั แจ้งต่อที่ประชุมเนื่ องจากในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ ออกตามวาระนั้น ประธานที่ประชุม นายเอก
พล พงศ์สถาพร เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย จึงมอบหมายให้คุณวิชยั แซ่เซียว ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม ดาเนินการประชุมแทน
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561

คุณวิชยั แซ่ เซี ยว รักษาการประธานที่ ประชุม แจ้งต่อที่ ประชุม ว่า พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71
และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 22 กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยจานวน
หนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
(1/3) และในปี 2559 มีกรรมการที่ครบวาระการดารงตาแหน่งและออกตามวาระจานวน 3 ท่านดังนี้
1.
2.

นายเอกพล พงศ์สถาพร
นายเจริ ญเกียรติ หุตะนานันทะ

3.

นางสาวพรไพเราะ ตันติกลุ สุนทร

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร /กรรมการ

คุ ณ วิ ชัย แซ่ เซี ย ว รั ก ษาการประธานที่ ป ระชุ ม รายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่า คณะกรรมการบริ ษ ัท โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ าตอบแทนได้ร่ วมกัน พิ จ ารณาคุ ณ สมบัติ ในด้านต่ างๆ โดยดู ถึ ง ความเหมาะสมด้านคุ ณ วุฒิ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า
นายเอกพล พงศ์สถาพร นายเจริ ญเกียรติ หุตะนานันทะ และนางสาวพรไพเราะ ตันติกลุ สุนทร มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็ น
กรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ ง จึงได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ให้กาหนดชื่ อ
กรรมการออกตามวาระ 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น และเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าเป็ น
กรรมการของบริ ษทั ฯอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดข้อมูลพอสังเขปของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการดังที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อม
หนังสื อเชิญประชุมแล้ว
เนื่ องในวาระนี้ นายเอกพล พงศ์สถาพร นายเจริ ญเกียรติ หุ ตะนานันทะ และนางสาวพรไพเราะ ตันติกลุ สุ นทร เป็ นผูม้ ีส่วนได้
เสี ยในวาระนี้ ดังนั้น จึงขอให้ท่านกรรมการทั้งสามท่านออกจากห้องประชุมจนกว่าการประชุมในวาระนี้จะดาเนินการเสร็ จสิ้น
คุณวิชยั แซ่เซียว รักษาการประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ถำม : นำงสำวปวีณำ โวหำร ผูถ้ ือหุ ้นรับมอบฉันทะ สอบถามว่าจุดเด่นสาคัญของผูถ้ ูกเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระในครั้งนี้ คือ
เรื่ องใดที่จะเป็ นจุดเชื่อมโยงให้เป็ นไปตามกลไกลหรื อกลยุทธ์ที่บริ ษทั วางไว้
ตอบ : รศ.ดร.รุ ธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้ แ จงว่า กรรมการอิ ส ระทั้งสองท่ านที่ ถูก เสนอชื่ อนั้น มี ค วาม
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเป็ นลูกค้าธุรกิจโลจิสติกส์ มีประสบการณ์จากภาคธุรกิจอิเล็คทรอนิกส์ และประสบการณ์ในภาคธุรกิจอุปโภค
บริ โภค จึงเล็งเห็นว่าจะกรรมการอิสระที่ถูกเสนอชื่อนั้น จะสามารถนาพาบริ ษทั ฯ ดาเนินต่อไปอย่างมัน่ คง
คุณวิชยั แซ่เซียว รักษาการประธานที่ประชุม ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกท่านลงคะแนนเสี ยงให้แก่กรรมการเป็ นรายบุคคลโดยขอให้ส่ง
บัตรลงคะแนนทั้งที่ เห็ นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง ให้แก่เจ้าหน้าที่ บริ ษทั ฯ รวบรวมไว้เพื่อนับจานวนและแจ้งมติให้ที่ประชุม
ได้รับทราบที่ประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้

15
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

5.1 นำยเอกพล พงศ์ สถำพร ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสี ยง
(4)
บัตรเสี ย
รวมจำนวนเสียง

จำนวน (หุ้น)
406,272,661
0
0
0
406,272,661

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0
0
100.00

หมำยเหตุ : ในวาระนี้มีผถู้ ือหุ ้น เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุม จานวน 1 หุ้น

5.2 นำยเจริญเกียรติ หุตะนำนันทะ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทน / ประธำนกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงองค์ กร / กรรมกำรตรวจสอบ /กรรมกำรอิสระ
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสี ยง
(4)
บัตรเสี ย
รวมจำนวนเสียง

จำนวน (หุ้น)
406,272,661
0
0
0
406,272,661

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0
0
100.00

5.3 นำงสำวพรไพเรำะ ตันติกลุ สุ นทร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์ กร / กรรมกำร
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสี ยง
(4)
บัตรเสี ย
รวมจำนวนเสียง

จำนวน (หุ้น)
359,974,461
0
0
0
359,974,461

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0
0
100.00

มติ – ที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาลงคะแนนเสี ยงเป็ นรายบุคคล โดยที่ ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่ มา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ
ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอข้างต้น
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5.4 พิจำรณำค่ ำตอบแทนกรรมกำร
จากนั้นประธานฯ กลับเข้าดาเนิ นการประชุมต่อ และ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งต่อที่
ประชุมว่า ที่ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติเห็ นชอบการ
กาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจาปี 2560 โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนใน
รู ปแบบโบนัสพิเศษ โดยกาหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
องค์ ประกอบค่ ำตอบแทน
ค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท
1. ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
2. โบนัสพิเศษ
(จากผลการดาเนินงานในปี 2560)
3. สิ ทธิประโยชน์อื่นๆ
ค่ ำตอบแทนคณะกรรมกำรชุดย่ อย
1. ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

ปี 2560
คงเดิม
40,000 บาท /ครั้ง
20,000 บาท / คน / ครั้ง
1 % ของก าไรสุ ท ธิ จ่ า ยให้ กับ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ โดย
พิ จ ารณาจากความส าเร็ จ ของผลการด าเนิ น งานที่ เป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้
ไม่มี
คงเดิม
- 25,000 บาท /ครั้ง
- 20,000 บาท / คน / ครั้ง
- จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
เป็ นการล่วงหน้าแล้ว
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามจะขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสี ยง
(4)
บัตรเสี ย
รวมจำนวนเสียง

จำนวน (หุ้น)
397,561,161
8,711,200
300
0
406,272,661

คิดเป็ นร้ อยละ
97.8558
2.1442
0.0001
0
100.00

มติ – ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
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วำระที่ 6

พิจำรณำแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำตอบแทน
ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.รุ ธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็ นผู ้ เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูต้ รวจสอบบัญชีบริ ษทั ประจาปี 2559 และเห็นสมควรแต่งตั้งบริ ษทั
สานักงาน อี วาย จากัด โดยนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521, นายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุ ญ าตเลขที่ 3182, นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุ วรรณกุล ผูส้ อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตเลขที่ 3516 และนางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญ ชี รับ
อนุญาตเลขที่ 5659 เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2560 ซึ่ งเสนอค่าตอบแทนรวม 1,710,000 บาท (หนึ่ งล้านเจ็ดแสนหนึ่ ง
หมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้นาเสนอที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี 2560 อนุมตั ิแต่งตั้งบริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั สาหรับปี 2560 โดยให้ได้รับ
ค่าตอบแทนตามที่เสนอ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 และหากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่าน
ใดมีขอ้ ซักถามจะขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิให้แต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนน
เสี ยงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสี ยง
(4)
บัตรเสี ย
รวมจำนวนเสียง

จำนวน (หุ้น)
406,272,661
0
0
0
406,272,661

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0
0
100.00

มติ – ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงาน สานักงาน อี วาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี
2560โดยมี
นางสาวพิมพ์ใจ
มานิตขจรกิจ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521
นายโสภณ
เพิ่มศิริวลั ลภ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182
นางสาวรุ ้งนภา
เลิศสุวรรณกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516
นางสาวรสพร
เดชอาคม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659
เป็ นผูส้ อบบัญชี ทั้งนี้ให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็ นผูต้ รวจสอบ ทา และลงนามในรายงานสอบบัญชีและอนุมตั ิค่าตอบแทน
ในการสอบบัญชีสาหรับปี 2560 เป็ นเงินจานวน 1,710,000 บาท
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พิจำรณำเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้เป็ นการพิจารณาเรื่ องอื่นๆ ซึ่งได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ แสดงข้อคิดเห็นหรื อสอบถาม
เพื่อความเข้าใจ หรื อเพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้ช้ ีแจงข้อซักถามต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ ดังนั้นจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้
ถำม : นำยธีธัช วณิชเสถียร ผูถ้ ือหุ ้นมาประชุ มด้วยตนเอง สอบถามว่า ขอให้บริ ษทั ฯ สรุ ปภาพรวมของบริ ษทั และมุมมอง
เกี่ยวกับ โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรื อ Eastern Economic Corridor (EEC)
ตอบ : นำยชู เดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร แบบ
door to door ให้บริ การระหว่างประเทศทางทะเล ทางอากาศ สภาพอุตสาหกรรมเชื่อมโยงกับตลาดการนาเข้าส่ งออกของประเทศ และ
คาดการแนวโน้มในปี 2017 การนาเข้า ส่งออก จะดีข้ ึนกว่าปี ที่ผา่ นมา
รศ.ดร.รุ ธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่ องโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
หรื อ Eastern Economic Corridor (EEC) โดยรัฐบาลวางแผนการลงทุน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ขยายมอเตอร์ เวย์ รถไฟทางคู่
รถไฟฟ้าความเร็ วสู ง ขยายท่าเรื อแหลมฉบังและท่าเรื อมาบตาพุด พัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ฯลฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ จะ
ส่งผลทาให้ความต้องการด้านโลจิสติกส์มีประมาณเพิ่มมากขึ้น
ถำม : นำยธีธัช วณิชเสถียร ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า กลุ่ม Alibaba หรื อ Lazada ที่เข้ามามีผลกระทบกับบริ ษทั
ฯ ไหม และบริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของสายเรื อ เครื่ องบิน หรื อเป็ นลักษณะเช่าเพื่อบริ การ
ตอบ : นำยชู เดช คงสุ น ทร กรรมการผู ้จัด การ ฝ่ ายพัฒ นาธุ ร กิ จ ชี้ แ จงว่า บริ ษ ัท ฯ ไม่ ไ ด้เข้า ร่ ว มในกิ จ การประเภท ECommerce จึงไม่มีผลกระทบ และบริ ษทั ฯ ไม่ได้เป็ นเจ้าของสายเดินหรื อหรื อสายการบินแต่อย่างใด แต่บริ ษทั ฯ รับจัดการขนส่ งภายใต้
สัญญาที่มีกบั สายเดินเรื อหรื อสายการบิน
ถำม : นำยธีธัช วณิชเสถียร ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงด้านใดบ้าง
ตอบ : นำยชู เดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ชี้ แจงว่า บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงผันผวนตามสภาพเศรษฐกิจไทย
และต่างประเทศ การนาเข้าส่งออก ค่าเงินต่างๆ
ถำม : นำยธีธัช วณิชเสถียร ผูถ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริ ษทั ฯ มีโอกาสเติบโตอย่างไร และดีกว่าเจ้าอื่นอย่างไร
บ้าง
ตอบ : นำยชู เดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า บริ ษทั ฯ มีโอกาสเติบโตในสายโลจิสติกส์อีกจานวนมาก
ประกอบกับการบริ หารหรื อบริ การงานด้านโลจิสติกส์มีหลายประเภท อาทิเช่น คลังสิ นค้า การบริ การขนส่ งฯ ทั้งบริ ษทั ฯ เองมีความ
เชี่ยวชาญงานด้านโลจิสติกส์ และประสบการณ์กว่า 24 ปี เป็ นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ พนักงานที่มีความรู ้ จึงมัน่ ใจว่า
บริ ษทั ฯจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ถำม : นำยธีธัช วณิชเสถียร ผูถ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่ามีแผนเติบโตหรื อแผนพัฒนาธุรกิจอย่างไร หลังบริ ษทั ฯ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ การเข้าซื้อหุน้ ของกิจการต่างประเทศ
ตอบ : นำยชู เดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่าบริ ษทั ฯ มีขยายงานในต่างประเทศ และยกระดับธุรกิจให้
เป็ นที่รู้จกั ในระดับภูมิภาคเอเชีย
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ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเรื่ องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีก
ประธานฯ กล่าวปิ ดการประชุมเมื่อเวลา 10:26 น.

(ลงชื่อ) -นายเอกพล พงศ์ สถาพร(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

ประธานที่ประชุม

(ลงชื่อ) -นางสาวปรมาภรณ์ จานงสุข (นางสาวปรมาภรณ์ จานงสุข)
เลขานุการบริ ษทั

ผูบ้ นั ทึกการประชุม
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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 ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ดังนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจาหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ บริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่
รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อ ที่ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง
และบุ ตร รวมทั้งคู่สมรสของบุ ตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ี อานาจควบคุ ม หรื อบุ คคลที่ จะได้รับการเสนอให้เป็ น
ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มี หรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุ มของบริ ษ ัทฯ เว้น แต่จะได้พ น้ จากการมี ลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่ นอวันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็ น
กรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่า
อสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ วาร หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรื อให้กยู้ ืม
ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ หรื อคู่สัญญามี
ภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของงสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมาย หรื อที่ ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ ง
ได้รับ ค่าบริ การเกิ น กว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจ
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ควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขัน ที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษา ที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ ้น
เกินร้อยละหนึ่ งของจานวนหุ ้น ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรรหนึ่ ง 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการให้ตดั สิ นในการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ 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
นายเจริ ญเกียรติ หุตะนานันทะ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ
68 ปี
ที่อยู่
48/41 ซ.รามคาแหง102 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุ งเทพฯ
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร
- ไม่มี การถือหุน้ ในบริ ษทั
- ไม่มี การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอ - ไม่มี ในการประชุม
ชื่ อ – นำมสกุล
ตาแหน่ง

ชื่ อ – นำมสกุล
ตาแหน่ง

นำยวิชัย แซ่ เซียว
กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ
51 ปี
ที่อยู่
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) นำยเจริญเกียรติ หุตะนำนันทะ อายุ 68 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 48/41 ซอยรามคาแหง 102 แขวงสะพานสู ง เขตสะพานสู ง กรุ งเทพ
หรื อ
Mr. Charoenkiat Huthananuntha Age 68 years, Residing at No. 48/41 Soi Ramkhamhaeng 102 bridge Sung, Bangkok
OR
(3) นำยวิชัย แซ่ เซียว อายุ 51 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 140/26 Aguston คอนโดมิเนียม อาคาร Avila ถนนสุ ขมุ วิท 22 เขตคลองเตย
กรุ งเทพ
Mr. Wichai Xiao Age 51 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 2561
anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders’ Annual General Meeting 2018
ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้น M โรงแรมอนันตรา กรุ งเทพฯ สาทร (Anantara Sathorn Bangkok Hotel) เลขที่ 36
ซอยนราธิวาสราชนคริ นทร์ 8/1 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทะมหานคร
to be held on April 25, 2018 at 010:00 a.m., at the Sathorn 1 Room, M floor of Anantara Sathorn Bangkok Hotel 36 Narathiwat –

Ratchanakarin Road, Yannawa , Sathorn , Bangkok, Thailand
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 มสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2560
Agenda 1 Approval of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017
(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 2560
Agenda 2 Acknowledged the performance in the year 2017..
(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 พิจำรณำอนุมัติงบดุลและกำไรขำดทุน สำหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวำคม 2560
Agenda 3 Approval of Balance Sheets and Profit and Loss for the year ended December 31, 2017
(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 ำยเงินปันผล ประจำปี 2560
Agenda 4 Approved the appropriation of profit and dividend payment for the year 2017
(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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ระเบียบวำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
Agenda 5 To elect directors in place of those retired by rotation.
(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 รศ.ดร. รุ ธิร์ พนมยงค์
Name of Director: Associate Professor Ruth Banomyong (PhD)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
Independent Director / Chairman of the Audit Committee

งดออกเสี ยง
Abstain

ชื่อกรรมการ นำงอำรยำ คงสุ นทร
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร / กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทน
Name of Director: Mrs. Araya Kongsoonthorn Chief Executive officer / Nomination and Remuneration Committee
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ นำงสำวฐิ ติมำ ตันติกุลสุ นทร

กรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ ำยปฏิบัติกำรและสนับสนุน / ประธำน
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์ กร
Name of Director Miss. Thitimar Tantikulsunthorn Managing Director – Operations and Support
Chairman of the Risk Management Committee
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ประจำปี 2561
Agenda 6 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors for the year 2018.
(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 พิจำรณำแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำตอบแทน ประจำปี 2561
Agenda 7 Appointment of auditors and determination of audit fees for the year 2018
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็น สมควร
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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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------

ระเบียบวำระที่ 8 พิจำรณำเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
Agenda 8 To consider other business (if any)
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่ เห็นสมควร
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
(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:1 ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุได้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
Remarks: 1 The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right can not be divided and separately assigned to more than
one Proxy.
2. In the agenda regarding election of directors, the entire individual nominated directors, can be elected
3. In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form
B
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ใบประจำต่ อแบบพิมพ์หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
Attachment to Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
ในวันพุธที่ 25เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Sathorn 1 ชั้น M โรงแรมอนันตรา กรุ งเทพฯ สาทร (Anantara Sathorn
Bangkok Hotel) เลขที่ 36 ซอยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ 8/1 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120 หรื อที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
The appointment of proxy by a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited, for the Shareholders’ Annual
General Meeting 2018 to be held on April 25, 2018 at 010:00 a.m., at the Sathorn 1 Room, M floor of Anantara Sathorn
Bangkok Hotel 36 Narathiwat –Ratchanakarin Road, Yannawa , Sathorn , Bangkok, Thailand, or at any adjournment
thereof to any other day, time and venue.
--------------------------------------------------------------วาระที่.................... เรื่ อง..........................................................................................................................................................
Agenda
Subject:
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่.................... เรื่ อง..........................................................................................................................................................
Agenda
Subject:
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
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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วาระที่.................... เรื่ อง..........................................................................................................................................................
Agenda
Subject:
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่
Agenda

เรื่ อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Subject:

ชื่อกรรมการ
Name of Director:
 เห็นด้วย
Approve
ชื่อกรรมการ
Name of Director:
 เห็นด้วย
Approve
ชื่อกรรมการ
Name of Director:
 เห็นด้วย
Approve
ชื่อกรรมการ
Name of Director:
 เห็นด้วย
Approve
ชื่อกรรมการ
Name of Director:
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

หมายเหตุ: 1. โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท
กรุ ณาแนบสาเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผูร้ ับมอบฉันทะพร้อมใบมอบฉันทะฉบับนี้
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ประวัติของบุคคลทีไ่ ด้ รับกำรเสนอชื่ อเป็ นกรรมกำรบริษัท
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่ งตั้ง

:

สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วย 6

กรรมกำรอิสระ /ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
(ได้ ผ่ำนกำรพิจำรณำสรรหำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทน)

ชื่ อ-นำมสกุล
อำยุ
สั ญชำติ
ประวัติกำรศึกษำ

:
:
:
:

รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์

51 ปี
ไทย
ปริ ญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.)
International Logistics, Cardiff Business School,
Cardiff University, Wales, United Kingdom
ปริ ญญาโท Maitrise en Droit des Affaires Internationales
(L.L.M International Business Law) ,
Universite de Paris I ,Pantheon-Sorbonne, France
ปริ ญญาตรี Licence en Droit International (L.L.B International Law),
Universite de Paris I , Pantheon – Sorbonne,France
กำรอบรมหลักสู ตรกรรมกำร
: Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 44/2004
Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่ นที่ 13/2005
Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 103/2007
ตำแหน่ งปัจจุบัน
: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
กำรถือหุ้นในบริษัท
: ไม่มีการถือหุน้
ควำมสั มพันธ์ ทำงครอบครัวกับผู้บริหำรหรื อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ : ไม่มี
ประวัติกำรทำงำน
กำรดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่น
(ก) จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน
กรรมการ
บริ ษทั โกลบอล อินไซท์ จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ลีฟวิง่ เฮดควอเตอร์ จากัด
(ข) ชื่อบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ซี.พี.แอล.กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ซีออยล์ จากัด (มหาชน)
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณี ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มกี ารดารงตาแหน่ง
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ ง
: ปี 2557 – ปัจจุบนั (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 )
กำรเข้ ำร่ วมประชุ ม ในปี 2560
: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 6 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 4 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
(เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ หาร/การให้กยู้ ืมหรื อการกูย้ มื เงิน)
- 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
รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั ฯ

ไม่มี
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น

หลักเกณฑ์ กำรสรรหำกรรมกำร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็ นชอบให้นาเสนอที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ งได้
พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ รศ.ดร. รุ ธิร์ พนมยงค์ กลับเข้าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ งเนื่ องจากมีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริ ษทั กาหนดไว้
มีความรู ้ในธุ รกิจของบริ ษทั อีกทั้งในระหว่างการดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็ม
ความรู ้ความสามารถ และช่ วยผลักดันในการขยายธุ รกิ จ โดยเน้นการดาเนิ นงานที่โปร่ งใส ปราศจากการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ตลอดจน
สอดส่ องและติดตามการดาเนิ นงานของฝ่ ายบริ หารให้แน่ ใจว่าได้ปฎิบตั ิตามหลักการดังกล่าว ทาให้บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการที่โดดเด่น
ในปี 2560 และเป็ นกรรมการอิสระที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การได้รับเลือกตั้ง
ให้ด ารงตาแหน่ งกรรมการอี กวาระหนึ่ ง จะช่ วยสร้ างความต่ อ เนื่ อ งในการบริ ห ารกิ จการของบริ ษ ัท ให้เจริ ญ ก้าวหน้าต่ อ ไป อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
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ประวัติของบุคคลทีไ่ ด้ รับกำรเสนอชื่ อเป็ นกรรมกำรบริษัท
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่ งตั้ง

:

ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทน
(ได้ ผ่ำนกำรพิจำรณำสรรหำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทน)

ชื่ อ-นำมสกุล
อำยุ
สั ญชำติ
ประวัติกำรศึกษำ

:
:
:
:

นำงอำรยำ คงสุ นทร
53 ปี
ไทย
ปริ ญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการทัว่ ไป วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กำรอบรมหลักสู ตรกรรมกำร
: Directors Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 181/2013
Mini Master of Information Technology,Faculty of Information Technology,King Mongkut’s
Institute of Technology Ladkrabang
ตำแหน่ งปัจจุบัน
: ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร / คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
กำรถือหุ้นในบริษัท
: จานวน 154,320,280 หุน้ (23.672 %) (ปิ ดสมุดทะเบียนหุน้ ณ วันที่ 5/01/2561)
ควำมสั มพันธ์ ทำงครอบครัวกับผู้บริหำรหรื อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ : ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ประวัติกำรทำงำน
กำรดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่น
(ก) จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน
กรรมการ
บริ ษทั Sun Express Logistics จากัด ประเทศสิ งคโปร์
กรรมการ
บริ ษทั ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด
(ข) ชื่อบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น)
- ไม่มีการดารงตาแหน่ง
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณี ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มกี ารดารงตาแหน่ง
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ ง
: ปี 2557 – ปัจจุบนั (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 )
กำรเข้ ำร่ วมประชุ ม ในปี 2560
: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 6 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 1 ครั้ง
(คิดเป็ น 100%)
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คุณสมบัติต้องห้ ำม

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561

ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทาโดยทุจริ ต

หลักเกณฑ์ กำรสรรหำกรรมกำร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นชอบให้นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ งได้พิจารณาแล้ว
เห็นชอบให้ นางอารยา คงสุ นทร กลับเข้าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ งเนื่ องจากมีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้ มีความรอบรู ้และมี
ความเชี่ยวชาญในการบริ หารธุรกิจด้านโลจิสติกส์ มานานกว่า 25 ปี มีวสิ ัยทัศย์กว้างไกล มีเป้าหมายและแผนการดาเนิ นงานตามหลัก มีประวัติการ
ทางานโปร่ งใส รับ ฟั งความคิดเห็ น ของคณะกรรมการ รวมถึงพนักงาน เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ บ ริ ษทั ชั้น น าด้านโลจิส ติกส์ ดังนั้น การได้รับ
เลือกตั้งให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง จะช่วยทาให้การบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ ได้รับข้อคิดที่เป็ นประโยชน์จากมุมมองที่หลากหลาย
ส่ งผลให้ดาเนินงานมีประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น
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ประวัติของบุคคลทีไ่ ด้ รับกำรเสนอชื่ อเป็ นกรรมกำรบริษัท
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่ งตั้ง

:

กรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ ำยปฏิบัติกำรและสนับสนุน
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยงองค์ กร
(ได้ ผ่ำนกำรพิจำรณำสรรหำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทน)

ชื่ อ-นำมสกุล
อำยุ
สั ญชำติ
ประวัติกำรศึกษำ

:
:
:
:

นำงสำวฐิ ติมำ ตันติกุลสุ นทร
52 ปี
ไทย
ปริ ญญาโท คณะวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กำรอบรมหลักสู ตรกรรมกำร
: Ethical Leadership Program (ELP) รุ่ นที่ 10/2017
Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่ นที่ 42/2017
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ SEC/2014
ตำแหน่ งปัจจุบัน
: กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการและสนับสนุน /ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร
บริ ษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
กำรถือหุ้นในบริษัท
: จานวน 66,857,280 หุน้ (10.256%) (ปิ ดสมุดทะเบียนหุน้ ณ วันที่ 05/01/2561)
ควำมสั มพันธ์ ทำงครอบครัวกับผู้บริหำรหรื อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ : น้องสาว ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ประวัติกำรทำงำน
กำรดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่น
(ง) จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งบริ ษทั ไม่จดทะเบียน
- กรรมการ
บริ ษทั ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด
(จ) ชื่อบริ ษทั จดทะเบียน (อื่น)
- ไม่มีการดารงตาแหน่ง
(ฉ) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณี ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มกี ารดารงตาแหน่ง
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ ง
: ปี 2557 – ปัจจุบนั (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 )
กำรเข้ ำร่ วมประชุ ม ในปี 2560
: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 6 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร 3 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 3 ครั้ง
(คิดเป็ น 100%)
คุณสมบัติต้องห้ ำม

ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทาโดยทุจริ ต
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หลักเกณฑ์ กำรสรรหำกรรมกำร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นชอบให้นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ งได้พิจารณาแล้ว
เห็นชอบให้ นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุ นทร กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่งเนื่องจากมีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้ มีความรอบรู ้
และมีความเชี่ยวชาญในการบริ หารธุ รกิจด้านโลจิสติกส์ มีประวัติการทางานโปร่ งใส รับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการ รวมถึงพนักงาน เพื่อ
การพัฒนาองค์กรสู่ บริ ษทั ชั้นนาด้านโลจิสติกส์ ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง จะช่วยทาให้การบริ หารกิจการ
ของบริ ษทั ฯ มีประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น
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บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

กำรกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท สำหรับปี 2561

สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วย 7

หลักเกณฑ์ และขั้นตอนกำรเสนอค่ ำตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาเปรี ยบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรื ออยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ และเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 เป็ นวงเงิน 3,000,000 บาท (เท่ากับปี ที่ผา่ นมา) โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่าย
ให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการบริ ษทั
องค์ ประกอบค่ ำตอบแทน ประกอบด้ วย
1. ค่าตอบแทนในรู ปแบบค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2561
คง อัตราค่าตอบแทนในรู ปแบบค่าเบี้ยประชุม รายครั้ง แก่
1. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประธานกรรมการบริ ษทั
จานวน 40,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ
จานวน 20,000 บาทต่อครั้ง
2. คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการชุดย่อย จานวน 25,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการชุดย่อย
จานวน 20,000 บาทต่อครั้ง
( กรรมการชุดย่อย คือกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร )

2. ค่าตอบแทนในรู ปแบบโบนัสพิเศษ ของกรรมการบริ ษทั ฯ โดยเห็ นชอบให้ค่าตอบแทนในรู ปแบบโบนัสพิเศษ เป็ น 1 %
ของกาไรสุทธิ จ่ายให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงาน
องค์ ประกอบค่ ำตอบแทน
ค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท
1. ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
2. โบนัสพิเศษ
(จากผลการดาเนินงานในปี 2561)

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

ค่ ำเบีย้ ประชุม (บำท/ครั้ง)
ปี 2560
ปี 2561 (ปี ทีเ่ สนอ)
คงเดิม
40,000 บาท /ครั้ง
20,000 บาท / คน / ครั้ง
1 % ของก าไรสุ ทธิ จ่ า ยให้ กั บ
ค ณ ะกรรม ก ารบ ริ ษั ท ฯ โด ย
พิ จ ารณาจากความส าเร็ จ ของผล
การด าเนิ น งาน ที่ เป็ น ไป ต าม
เป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้
ไม่มี

40,000 บาท /ครั้ง
20,000 บาท / คน / ครั้ง
1 % ของก าไรสุ ท ธิ จ่ า ยให้ กับ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ โดย
พิจารณาจากผลการดาเนินงาน

ไม่มี
คงเดิม

- 25,000 บาท /ครั้ง
- 20,000 บาท / คน / ครั้ง
- จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

- 25,000 บาท /ครั้ง
- 20,000 บาท / คน / ครั้ง
- จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้า
ประชุม
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น
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ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสู งสุ ดที่ผูถ้ ือหุ ้น
อนุ ม ัติเป็ นค่ าตอบแทนเบี้ ยประชุ ม ให้กับ กรรมการแต่ละท่ านตามความเหมาะสม โดยให้ส อดคล้องกับ บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ และนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนเบี้ยประชุมต่อไป ส่วนของเงินโบนัสที่จ่ายปลายปี
จะขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงานประจาปี โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
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ข้ อบังคับของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วย 8

หมวด 4
กำรประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 38 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นอย่างน้อยปี ละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ ให้เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุม
สามัญดังกล่าวให้กระทาภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้ นสุ ดรอบปี ทางการบัญชีของบริ ษทั การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นๆ ให้เรี ยกว่า
“ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรหรื อเมื่อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้า (1/5) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อจานวนผูถ้ ือหุน้ ไม่น้อยกว่ายีส่ ิ บห้า (25) คน ซึ่งมีหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่ ง
ในสิ บ (1/10) ของจานวนหุ ้น ที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมด เข้าชื่ อกัน ท าหนังสื อในฉบับ เดี ยวกัน ร้ องขอให้คณะกรรมการประชุ มวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้โดยหนังสื อร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรี ยกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชดั เจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ ง (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 ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสื อนัดประชุ มระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุ ม
พร้ อ มด้วยรายละเอี ยดตามสมควร โดยระบุ ให้ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ อ งที่ เสนอเพื่อ ทราบ เพื่อ อนุ มตั ิ หรื อ เพื่อ พิ จารณา พร้ อ มทั้งเสนอ
ความเห็นและคาแนะนาของคณะกรรมการให้เรื่ องดังกล่าวและจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ นายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณี ที่บริ ษทั
เข้าจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
คาบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นให้โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
สาม (3) วัน
ข้ อ 41 ในการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ผูถ้ ื อ หุ ้น จะมอบฉัน ทะให้ผูอ้ ื่ น เข้าประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผูร้ ั บ มอบฉัน ทะไม่
จาเป็ นต้องเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั การมอบฉันทะจะต้องทาเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่ อผูม้ อบฉัน ทะและทาตามแบบที่นายทะเบี ยน
บริ ษทั มหาชนจากัดกาหนด
ก่อนเข้าร่ วมประชุม ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องยืน่ หนังสื อมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรื อบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาหนดไว้
ข้ อ 42 การประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรื อไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่ ง (1/2) ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสาม ( 1/3) ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้
ทั้งหมดจึงเป็ นองค์ประชุม
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ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเข้ามาร่ วมประชุมไม่ครบ
เป็ นองค์ประชุ มตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จาเป็ นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 43 ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ว่าด้วยการ
ประชุ ม ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม่อาจปฏิ บ ัติหน้าที่ ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็ นประธานแทน กรณี ไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมเลือกผูถ้ ือ
หุ ้นคนหนึ่ ง (1) เป็ นประธานในที่ป ระชุ ม และให้การประชุ มดาเนิ น ไปตามลาดับวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุ ม เว้น แต่ที่
ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
ข้ อ 44 ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่ ง (1) เสี ยงต่อหนึ่ ง (1) การออกเสี ยงลงคะแนนในส่ วนที่ถือว่าหุ ้นหนึ่ งมีเสี ยง
หนึ่งนั้น มิให้ใช้บงั คับกับกรณี ที่บริ ษทั ได้ออกหุน้ บุริมสิ ทธิและกาหนดให้มีสิทธิออกเสี ยงคะแนนน้อยกว่าหุน้ สามัญ
ในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุ ้นร่ วมกันในหุ ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจานวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ ในการออก
เสี ยงลงคะแนน
การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้
ลงคะแนนลับ ส่ วนวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนลับนั้นให้เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด
ในกรณี ที่ ผูถ้ ื อ หุ ้ น มี ส่ วนได้เสี ยเป็ นพิ เศษในเรื่ อ งอัน ใด ผูถ้ ื อ หุ ้น จะออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ อ งนั้น มิ ได้ นอกจากการออกเสี ย ง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ข้ อ 45 มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ การออกเสี ยงลงมติใดๆ หรื อการอนุ มตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบจากเสี ยง
ข้างมากของผูถ้ ือ หุ ้น ซึ่ งมาประชุ มและมีสิ ท ธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ป ระธานในที่ ป ระชุ มออกเสี ยง
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและก็มีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนอื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้า
จัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุน
(ง) การเพิ่มทุนหรื อการลดทุน
(จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิและข้อบังคับของบริ ษทั
(ฉ) การออกหุน้ กู้
(ช) การควบบริ ษทั
(ซ) การเลิกบริ ษทั
(ฌ) เรื่ องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
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ข้ อ 46 ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมไม่เสร็ จหรื อพิจาณาเรื่ องที่ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับ
รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็ จ และจาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา
เรื่ องดังกล่าวไป ให้ที่ประชุมกาหนดสถานที่วนั และเวลาที่จะประชุ มครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ งหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคาบอกกล่าว
นัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
ข้ อ 47 สถานที่จดั การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ต้องอยูใ่ นท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั ของสาขาของ
บริ 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

การลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 ของบริ ษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) จะดาเนิ นการลงทะเบียน
ด้วยระบบ Barcode โดยบริ ษทั ควิดแลบ จากัด และรับบัตรลงคะแนนได้ ณ จุดลงทะเบียน
1. กำรลงทะเบียน
ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรื อเอกสารเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม
ได้ต้ งั แต่เวลา 9.00 น. ของวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561
2. เอกสำรทีผ่ ้เู ข้ ำร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ ำร่ วมประชุม
กรณีบุคคลธรรมดำ
กรณี ผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทางต่อ
เจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
กรณี มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม ผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนตามแบบหนังสื อมอบฉันทะ ที่แนบมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม หรื อ Download หนังสื อมอบ
ฉันทะ แบบ ข. จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.wice.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและ
ผูร้ ับมอบฉันทะ หากมีการแก้ไข หรื อ ขีดลบข้อความที่สาคัญผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทุกแห่ ง และหนังสื อมอบฉันทะต้องติด
อากรแสตมป์ 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
• นายเจริ ญเกียรติ หุตะนานันทะ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
อายุ 68 ปี
หรื อ
/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• นายวิชยั
แซ่เซียว
กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ
อายุ 51 ปี
รายละเอียดเกี่ยวกับผูร้ ับมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 เพื่อความสะดวก โปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะและเอกสารหรื อหลักฐาน
ไปยัง
เลขานุการบริ ษทั บริ ษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120 ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน
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กรณีนิตบิ ุคคล
กรณี มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม ผูม้ อบฉันทะจะต้องจัดเตรี ยมเอกสารดังต่อไปนี้
- หนังสื อมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสื อรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสาคัญ
ของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณี ผูม้ อบฉันทะเป็ นนิ ติบุคคลที่ จดทะเบี ยนในประเทศไทย ให้ แนบสาเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคล ซึ่ งรับรองสาเนา
ถูกต้อง โดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณี ผูม้ อบฉันทะเป็ นนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้แนบสาเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิ ติบุคคล ซึ่ งออกโดย
หน่วยราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยูห่ นังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรอง
จากโนตารี พบั ลิค (Notary Public) หรื อหน่วยราชการที่มีอานาจไม่เกิน 3 เดือน
- สาหรับนิ ติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมา
พร้อมกันด้วย และให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคาแปล
- ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรประจาตัวข้าราชการฉบับจริ งหรื อหนังสื อเดินทางฉบับจริ 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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บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ขั้นตอนกำรเข้ ำร่ วมประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
วันพุธ ที่ 25 เมษำยน 2561

สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วย 10

ผู้ถือหุ้น –WICE

มำด้ วยตนเอง

ผู้รับมอบฉันทะ

โต๊ ะลงทะเบียน
(ตั้งแต่ เวลำ 9.00 น.)

โต๊ ะลงทะเบียน
(ตั้งแต่ เวลำ 9.00 น.)

แสดงแบบฟอร์ มลงทะเบียนและบัตรประจำตัว

แสดงแบบฟอร์ มลงทะเบียน,
หนังสื อมอบฉันทะและหลักฐำนประกอบ
พร้ อมบัตรประตำตัวผู้รับมอบฉันทะ

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

วำระใดๆ ยกเว้ นวำระเลือกตั้งกรรมกำรบริษัท
ผู้ถือหุ้นไม่ เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงให้ ยกมือ
เจ้ ำหน้ ำที่จะเก็บบัตรลงคะแนน 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 ยกมือ 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

ทีต่ ้งั โรงแรม
โทรศัพท์
สำหรับแท็กซี่
กำรเดินทำง

36 ถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
02-210-9000
โรงแรมอนันตรา กรุ งเทพฯ สาทร ตั้งอยูบ่ นถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ ระหว่างซอย 8 และซอย 6
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสช่องนนทรี สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลุมพินี สถานีรถโดยสารบีอาร์ทีอาคารสงเคราะห์

