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WICE 047/2562
วันที่ 25 มีนาคม 2562
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
รายงานประจาปี 2561 ในรูปแบบ QR Code
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
นิยาม “กรรมการอิสระ”
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2562
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข.และแบบ ค
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุม
แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้อง Sathorn 1 ชั้น M โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร
(Anantara Sathorn Bangkok Hotel) เลขที่ 36 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 8/1 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลใด เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริ ษัท ดังนั้น
บริษัทฯ จึงได้กาหนดระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
และได้จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 และได้จัดส่งรายงานการประชุม
ดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามสาเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็น
ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
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การลงมติ

: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2. รับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งเกิดขึ้น
ในรอบปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2561 ซึ่งอยู่ ในรูป QR
Code ที่ ไ ด้ ส่ งมาพร้อ มกั บหนังสือ เชิ ญ ประชุ ม แล้ว ฉบั บนี้ โดยจั ดท าขึ้ น ตามข้ อ กาหนดของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลัก ทรัพย์ และตลาดหลัก ทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพย์แ ห่ ง
ประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับ 2
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็ น ควรเสนอรายงานประจ าปี 2561 ซึ่ ง สรุ ป ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ และการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
การลงมติ
: วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและกาไรขาดทุน ประจาปี 2561 สาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 64 ที่กาหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทางบ
การเงินประจาปี 2561 ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจาปี
งบการเงินสาหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ได้จัดทาขึ้นโดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ ษั ท แล้ ว โดยมี ร ายละเอี ย ดตามที่ ป รากฏในงบการเงิ น ของรายงาน
ประจาปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับ 2 ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
(หน่วย : บาท)
รายการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
สินทรัพย์
1,419,801,960
964,475,002
หนี้สินรวม
462,606,887
159,027,899
*ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
823,786,415
805,447,103
รายได้รวม
1,850,116,219
934,474,048
*ก าไรสิ ท ธิ ส่ ว นที่ เ ป็ น ของผู้ ถื อ หุ้ น ของ
96,192,653
109,747,784
บริษัทฯ
กาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
0.15
0.17
* ไม่รวมส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
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ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและกาไรขาดทุนสาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีและได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว
การลงมติ
: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: ตามมาตรา 116 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535 (รวมที่ มี ก ารแก้ ไ ข
เพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กาหนดให้ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วน
หนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยก
มา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตาม
มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่าย
หรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงาน โดยต้องนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของ
กาไรสุทธิหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสารองตามกฎหมายสาหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการ
ลงทุน สภาพคล่อง ความจาเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร
ทั้งนี้ จากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจาปี 2561 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ
109,747,784 บาท ตั้งเงินสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่ า 5% เป็นเงินจานวน 5,487,500
บาท คงเหลือกาไรสุทธิที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 104,260,284 บาท
บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จานวน 84,746,935
บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 77.22 ของกาไรสาหรับปี ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจานวนหุ้น
ทั้งหมด 651,899,500 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.13 บาท
เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล และกาไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)
รายละเอียด
ปี 2561 (เสนอ)
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
กาไรสุทธิ (บาท)
109,747,784 102,182,602 57,253,288 60,588,168
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น
0.13 บาท
0.12 บาท
0.08 บาท
0.07 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี
2561 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท สาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยการ
จ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งกาหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 13 มีนาคม 2562 เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 และเพื่อสิทธิรับเงินปันผล และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม
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การลงมติ

2562 ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ฯ แต่การ
ให้สิทธิดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องนาเสนอต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป
: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกาหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง
กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
(1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพ
บริษัทเป็นบริษัทมหาชน การออกจากตาแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีการจับสลาก
ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง และ
หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตาแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจานวนมากกว่าจานวนที่
ต้องพ้นจากตาแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตาแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้
กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกให้เข้ามารับตาแหน่งใหม่อีกก็ได้ ”
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 มีกรรมการบริษัทที่ครบกาหนดต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน ได้แก่
(1) นายเอกพล พงศ์สถาพร ตาแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
(2) นายชูเดช คงสุนทร
ตาแหน่ง กรรมการ
(3) นายวิชัย แซ่เซียว
ตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อ
บุ ค คลที่ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า มีคุ ณ สมบั ติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่ อ เข้ า รั บการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เป็นการ
ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษั ทฯ http://www.wice.co.th
ทั้งนี้ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับ
การพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด
ทั้งนี้ นายวิชัย แซ่เซียว กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกาหนดต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แสดง
ความประสงค์ที่จะไม่รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะ
กรรมการฯ คุ ณ สมบั ติค รบถ้ ว นตามพระราชบั ญญัติบ ริษั ทมหาชนจ ากั ด พ.ศ 2535 และมี
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัทฯ สามารถ
ที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 คน ได้แก่ (1)
นายเอกพล พงศ์สถาพร และ (2) นายชูเดช คงสุนทร กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีก
วาระหนึ่ง และได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย
และมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยคณะกรรมการกากับตลาดทุน จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้
พิจารณาแต่งตั้ง นางวันดี ปฏิเวชวงศ์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทน นาย
วิชัย แซ่เซียว
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ฯ และ
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนด
ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าว ดังนี้
(1) นายเอกพล พงศ์สถาพร ตาแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
(กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
(2) นายชูเดช คงสุนทร
ตาแหน่ง กรรมการ
(กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
(3) นางวันดี ปฏิเวชวงศ์
ตาแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(แทน นายวิชัย แซ่เซียว)
โดยการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกตามวาระดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เป็นต้นไป ส่วนรายชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันบริษัทฯ ยังคงเป็นไปตามเดิม
ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท
แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถ
กากับดูแลกิจการให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนได้ให้ข้อแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
โดยมีรายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่ อแต่งตั้ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับ 3
นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
และมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับข้อกาหนดขั้นต่าตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับ 4
การลงมติ
: โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนนี้
1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อย
กว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับจะได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่ บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน
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ลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธาน
เป็นผู้ออกเสียงขี้ขาด
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามการกากับดูแลกิจการที่ดีในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ บริษัท
จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 32 ที่กาหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับ 5 ซึ่งสรุป
สาระสาคัญดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
1. ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
2. โบนัสพิเศษ
(จากผลการดาเนินงานในปี 2562)

3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
1. ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

การลงมติ

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ปี 2561
ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
คงเดิม
40,000 บาท /ครั้ง
20,000 บาท / คน / ครั้ง
1 % ของกาไรสุทธิ
จ่ายให้กับคณะกรรมการ
บริษัทฯ โดยพิจารณาจากผล
การดาเนินงาน
ไม่มี

40,000 บาท /ครั้ง
20,000 บาท / คน / ครั้ง
พิจารณาจากผลการ
ดาเนินงาน แต่ไม่เกิน 1%
กาไรสุทธิของงบการเงิน
รวม
ไม่มี
คงเดิม

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

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

: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
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ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 67 “ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี
ของบริษัท และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้า
ต าแหน่ งอี ก ก็ ไ ด้ ” และข้ อ 68 “ผู้ ส อบบั ญ ชี อ าจเป็ น ผู้ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ก็ ได้ แต่ ต้อ งไม่เป็น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562 โดย
ได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่า
สอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สานักงาน อี วาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2562 โดย
มีรายชื่อดังนี้
1. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือในงบการเงินบริษัท)
2. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือในงบการเงินบริษัท)
3.. นางสาวรสพร เดชอาคม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือในงบการเงินบริษัท)
4. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือในงบการเงินบริษัท)
5. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807
(ผู้ลงลายมือในงบการเงินบริษัท ปี 2561)
และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี
ดังนี้
รายละเอียด
ค่าสอบบัญชีประจาปี
ค่าสอบทานรายไตรมาส
(ไตรมาส 1,2,3 รวม)
รวมทั้งสิ้น

ปี 2560

ปี 2561

1,050,000
660,000

1,190,000
750,000

ปี 2562
(ปีที่เสนอ)
1,610,000
960,000

1,710,000

1,940,000

2,570,000

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเสนอ โดยเห็นควรเสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท สานักงาน อี วาย จากัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ (1) นายชยพล ศุภ
เศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ (2) นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ (3) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
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การลงมติ

5659 หรือ (4) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ (5)
นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 เป็นผู้สอบบัญชีประจาปี
2562 ของบริษัทฯ โดยกาหนดจานวนเงิน ค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงินรวม
ทั้งสิ้น 2,570,000 บาท ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท ฯ และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระ มาตรฐานการทางาน ผล
การปฏิบัติงาน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
จดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพั นธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /
บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด และ
บริษัทฯ มีบริษัทย่อย จานวน 2 บริษัท คือ บริษัท ซันเอ็กซ์เพรส จากัด (“SUN”) และบริษัท ยู
โรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จากัด (ETL) ซึ่งมีผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัทสอบบัญชีเดียวกันกับ
บริษัทฯ
: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 ข้อ 29 และข้อ 38
วัตถุประสงค์และเหตุผล
: เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องเป็นไป ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และคาชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด สมาคม
การค้า และหอการค้า ได้กาหนดให้การประชุม สามารถกระทาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผล
บังคับตามกฎหมายได้ด้วยนั้น และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100
ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการจึงเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขบทบัญญัติข้อบังคับบริษัท ข้อ 28 ข้อ 29 และ
ข้อ 38 ดังนี้
1. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริ ษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องเป็นไป ตามมาตรฐาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และคาชี้แจง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
บริ ษั ท จ ากั ด บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด สมาคมการค้า และหอการค้ า ได้ ก าหนดให้ ก ารประชุม
สามารถกระทาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลบังคับตามกฎหมายได้ด้วยนั้น ดังนั้น เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกใน การจัดประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อบังคับข้อ 28 และ
ข้อ 29 เดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนดังตารางเปรียบเทียบการขอเสนอแก้ไขข้อบังคับของ
บริษัทฯ
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28

คณะกรรมการของบริ ษั ท ต้ อ งประชุ ม อย่า ง
น้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ในการเรียกประชุม
คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ จัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุม
จะต้องกาหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบ

คณะกรรมการของบริษัทต้อ งประชุมอย่า งน้อยสาม (3)
เดือนต่อครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะ
เป็ น การประชุ ม ด้ ว ยตนเองหรื อ การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ ป ระธานกรรมการ หรื อ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ
มอบหมายจากประธานกรรมการ จั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ
ประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อ ยกว่ า เจ็ ด (7) วันก่อ นวัน
ประชุม หนังสือนัดประชุมจะต้องกาหนดวัน เวลา สถานที่

วาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็นรีบด่วน
เพื่ อ รั ก ษาสิ ท ธิ ห รื อ ประโยชน์ ข องบริ ษั ท
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนด
วันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

และระเบี ย บวาระการประชุ ม เว้ น แต่ ใ นกรณี จ าเป็ น
รีบ ด่ว นเพื่อ รัก ษาสิทธิหรือ ประโยชน์ข องบริษัท จะแจ้ง
การนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวันนัดประชุมเร็วกว่า
นั้นก็ได้
ทั้ ง นี้ หากเป็ น การเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการผ่ า นสื่ อ
อิ เล็ก ทรอนิก ส์ การส่งหนังสือ เชิญ ประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้มีการ
เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกาหนด

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้อง
ขอให้ มี ก ารเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการ ให้
ประธานกรรมการกาหนดวันนัดประชุมภายใน
สิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่น
ว่านั้น

วันนัดประชุมภายในสิบ สี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับ การ
ร้องขอเช่นว่านั้น
คณะกรรมการของบริษัทสามารถจัดประชุม ณ ท้องที่อัน
เป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคีย ง
หรื อ ณ ที่ ใ ดตามที่ ป ระธานกรรมการ หรื อ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ
มอบหมายจากประธานกรรมการจะกาหนด อนึ่ง หาก
ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการเห็นสมควร จะกาหนดให้กรรมการของบริษั ท
เข้าร่วมประชุมและดาเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าว
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

29

ในการประชุ ม คณะกรรมกา รจะ ต้ อ งมี
กรรมการมาประชุมอย่า งน้อ ยกึ่งหนึ่ง (1/2)
ของจ านวนกรรมการทั้ ง หมดจึ ง จะเป็ นองค์
ประชุม
ให้ ป ระธานกรรมการเป็ นประธานที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่
สามารถเข้ า ร่ว มในที่ป ระชุมหรือ ไม่สามารถ

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการ
ประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก ส์
จะต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้าไม่
รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่
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สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ให้ ก รรมการซึ่ งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่
ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ
ให้ ชี้ข าดตัดสินด้ว ยเสีย งข้ า งมากเกินกว่า กึ่ ง
หนึ่ง (1/2) โดยกรรมการหนึ่ง (1) คนมีหนึ่ง
(1) เสียง แต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่อง

ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานที่ประชุม
ในการประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กระทา
ผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้ มีการบันทึกเสียง
หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของผู้เข้าร่วมประชุมทุก
คนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม ทั้งนี้ ให้ เป็ นไปตาม

ใดย่อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
ถ้ า คะแนนเสี ย งเท่า กั นให้ ป ระธานที่ป ระชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้
ขาด

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่องมาตรฐานรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน
2557 และหรือที่มีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าว
มาข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็น
องค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่าน
สื่อ อิ เล็ก ทรอนิก ส์ดังกล่า วมีผลเช่นเดีย วกับ การประชุม
ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้
การวินิจ ฉั ย ชี้ข าดของที่ป ระชุ มคณะกรรมการให้ ชี้ ข าด
ตั ด สิ น ด้ ว ยเสี ย งข้ า งมากเกิ น กว่ า กึ่ ง หนึ่ ง (1/2) โดย
กรรมการหนึ่ง (1) คนมีหนึ่ง (1) เสียง แต่กรรมการซึ่งมี
ส่วนได้เสียในเรื่องใดย่อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
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2. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงขอ
เสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ดังนี้
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(แก้ไขโดยคาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 21/2560)

ข้อบังคับของบริษัท

มาตรา 100 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่ง คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้

ร่างข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปี

มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ

ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การ ละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุม

จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกัน

ประชุ ม เช่ น ว่ า นี้ ใ ห้ เ รี ย กว่ า “ประชุ ม สามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทาภายในสี่ (4)

ทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้

สามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้ เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท การ

ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่

กระทาภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการ ประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

ต้องระบุเรื่องและ เหตุผลในการที่ขอให้ เรียก

สิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริ ษัท การ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่

ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยใน

ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น คราวอื่ นๆ ให้ เ รี ยกว่า คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่ ง

กรณี เช่ น นี้ คณะกรรมการต้ องจั ดให้มีการ

“ประชุมวิสามัญ”

หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ

ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญ

(10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทา

ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ สุ ด แต่ ค ณะกรรมการจะ หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น

เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลใน

การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสอง

รวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในห้ า (1/5) การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว

ครั้งใดจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบ ของจ านวนหุ้ น ที่ จ าหน่ า ยได้ ทั้ ง หมด

ด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน

องค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้

หรือจานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า

สี่บสิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ถื อ หุ้ น ตามวรรคสองต้ องร่ วมกันรั บผิดชอบ

(25) คน ซึ่ ง มี หุ้ น รวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการไม่ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ภายใน

ชดใช้ ค่ า เสี ย หายที่ เ กิ ด จากการจั ด ให้ มี ก าร หนึ่ ง ในสิ บ (1/10) ของจ านวนหุ้ น ที่ ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถื อ หุ้ น ทั้ ง หลายซึ่ ง
ประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

จ าหน่ า ยได้ ทั้ ง หมด เข้ า ชื่ อ กั น ท า เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอืน่ ๆ รวมกันได้จานวนหุ้นตามที่
หนั ง สื อ ในฉบั บ เดี ย วกั น ร้ อ งขอให้ บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45)
คณะกรรมการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ วันนับแต่วันครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี
ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุ

เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการ

ว่ า ให้ เ รี ย กประชุ ม เพื่ อ การใดไว้ ใ ห้

เรี ย กประชุ ม โดยบริ ษั ท ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยอั น

ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุม จาเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความ
ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับ สะดวกตามสมควร
หนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ ปรากฏว่า การประชุมผู้ ถือหุ้ นที่เป็ นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จานวนผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กาหนด
ไว้ ผู้ ถื อ หุ้ น ตามวรรคสามต้ องร่ วมกั นรั บผิ ด ชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้ นั้นให้แก่
บริษัท
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ความเห็นของคณะกรรมการ :

การลงมติ

:

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้องบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 28 ข้อ
29 และข้ อ 38 เพื่ อ ให้ ส อดคล้องกั บพระราชบั ญญัติบ ริษั ทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เพื่ อ
ประโยชน์อานวยประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น และเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม
รวมทั้งเป็นการเก็บรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวาระ
ใดสามารถส่งคาถามได้ที่ E-mail : secretary2@wice.co.th หรือทางไปรษณีย์ ส่งไปยังนางสาวปรมาภรณ์ จานงสุข (เลขานุการ
บริษัท) บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 หรือทาง
โทรสารหมายเลข 02-681-6123 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้
เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือโปรดมอบฉันทะแก่กรรมการ
อิ ส ระและกรรมการตรวจสอบที่ บ ริ ษั ท เสนอชื่ อ ให้ เ ป็ น ผู้ รั บ มอบฉั น ทะจากผู้ถื อ หุ้ น ตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ วยล าดั บ 6 โดยกรอก
รายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับ 7
บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทาการ ก่อนวันประชุมเพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทฯ จะดาเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น
เพื่อความสะดวกในการลงคะแนน
อนึ่ง บริษัทฯ ขอ “งดแจกของที่ระลึกงานประชุมผู้ถือหุ้น ” และนางบประมาณในส่วนนี้ไปเพิ่มเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเพื่อสังคม แต่มีการจัดเตรียมอาหารว่างไว้รับรองผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม
ขอแสดงความนับถือ
โดยมติคณะกรรมการบริษัท

นางสาวปรมาภรณ์ จานงสุข
เลขานุการบริษัท
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บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
วันพุธ ที่ 25 เมษำยน พ.ศ. 2561
ณ ห้องสำทร 1 ชั้น M โรงแรมอนันตรำ กรุงเทพฯ สำทร

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1

เริ่มประชุม 10.00 น.
นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่ประธานที่ประชุ มกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้มีเกีย รติในที่ประชุม จากนั้น
แนะนากรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี ซึ่งมาเข้าประชุม โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

นายเอกพล
รศ.ดร.รุธิร์
นายวิชัย
นายเจริญเกียรติ

พงศ์สถาพร
พนมยงค์
แซ่เซียว
หุตะนานันทะ

5. นางอารยา
6. นายชูเดช
7. นางสาวฐิตมิ า

คงสุนทร
คงสุนทร
ตันติกุลสุนทร

8. นางสาวบุศรินทร์

ต่วนชะเอม
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17

ตันติกุลสุนทร
ปุราชะโก
พฤติสาร
เรืองชัยปราการ
มานิตขจรกิจ
ชัยสาม
เตชวัฒนสิริกุล
จานงสุข

นายราม
นางสาวสมใจ
นายโชคชัย
นายนฤชิต
นางสาวพิมพ์ใจ
นางสาวปิญชา
นางสาวอรวรรณ
นางสาวปรมาภรณ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุน /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / ผู้อานวยการบัญชี
และการเงิน – เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาธุรกิจใน EasternSeaboard
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายและการตลาด
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายคลังสินค้า
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฎิบัติการและพัฒนาธุรกิจ Air freight.
ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงานอี วาย จากัด
ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงานอี วาย จากัด
ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงานอี วาย จากัด
เลขานุการบริษัท

โดยกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด
ประธานฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า หากในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นท่านใดมีคาถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นรอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ครบก่อน แล้วจึงยกมือขึ้นเพื่อสอบถาม โดยขอให้มายังไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ให้ และหรือยกมือเพื่อให้เจ้ าหน้าที่ นา
ไมโครโฟนไปให้ ทั้งนี้ก่อนสอบถามให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล หากคาถามที่สอบถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กาลังพิจารณา โปรดสอบถามเพิ่มเติมได้ใน
วาระที่ 8 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ ก่อนเข้าสู่การประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจในขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ประธานฯ มอบหมายให้
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นางสาวปรมาภรณ์ จานงสุข เลขานุการบริษัท ทาหน้าที่เลขาที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับ
คะแนนเสียงต่อที่ประชุม ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียง ต่อหนึ่งหุ้น และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็น
ด้วย” หรือ”งดออกเสียง” จะแบ่งแยกจานวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้
2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าเห็นชอบตามมติที่เสนอ แต่ถ้า
หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ให้ทาเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนแล้วยกมือ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
3. จานวนหุ้นรวมที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่เข้ามาร่วมประชุมเพิ่มขึ้น
หลังจากเปิดประชุมแล้ว ซึ่งการแจ้ง ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ
โดยใช้จานวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด
ทั้งนี้ ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า คะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมครั้งนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง สาหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล และบริษัทฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม/ และวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนนั้นจะใช้คะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ของบริษั ทจะเดินเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงของท่าน ณ ที่นั่งของท่านค่ะ เพื่อให้หลักฐานการลงคะแนนสมบรูณ์
ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ บริ ษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น
วาระการประชุม และหรือเสนอบุคคลใด เข้ารับการพิจ ารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถามที่
เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญครั้งนี้ได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคาถามมา และขอแนะนา คุณ สลินธิพย์ คงเศรษฐ กุล จาก
บริษัท สานักงานกฎหมายสากลธีรคุปต์ จากัด ซึ่งรับหน้าที่เป็นพยานในการลงคะแนนเสียงและตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุม และบริษัท ควิด
แลบ จากัด ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 104 กาหนดว่าประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งนายเอกพล พงศ์สถาพร เป็นประธานกรรมการ จึงเป็นผู้ทาหน้าหน้าที่
ประธานในวันนี้
ประธานฯ แจ้งสรุปจานวนผู้เข้าร่วมประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ รวม 150 ราย นับจานวนหุ้นได้
ทั้งสิ้น 414,929,229 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.6493 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมด โดยหุ้นที่ชาระแล้วทั้งสิ้นของบริษัท จานวน 325,949,750 บาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 651,899,500 หุ้น ทั้งนี้ครบเป็นองค์ประชุมตามระเบียบข้อ บังคับของบริษัทฯ ข้อ 38
จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2560
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน
2560 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และ
หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานจะขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยวาระนี้ใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ผู้ถือหุ้น
จำนวน (หุ้น)
คิดเป็นร้อยละ
(1)
เห็นด้วย
415,050,929
100
(2)
ไม่เห็นด้วย
0
0
(3)
งดออกเสียง
0
0
(4)
บัตรเสีย
0
0
รวมจำนวนเสียง
415,050,929
100.00
หมำยเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จานวน 121,700 หุ้น
มติ – ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
วำระที่ 2 รับทรำบผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2560
ประธานฯ มอบหมายให้นางอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2560 ซึ่งได้มีมติรับทราบ
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ
ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฎในรายงานประจาปี 2560 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
นางอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แนะนาธุรกิจและบริหารของบริษัท พอสังเขป พร้อมทั้ง สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
โดยมีสาระสาคัญดังนี้ รายได้รวมในปี 2560 อยู่ที่ 1,402 ล้านบาท และปี 2559 อยู่ที่ 1,035 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 367 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
35.46 อันเนื่องมาจากการดาเนินงานตามแผนงานที่กาหนด ประกอบกับการรับรู้รายได้จากการเข้าซื้อกิจการของ SEL สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ
สาหรับปี 2560
1) การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) คิดเป็นร้อยละ 46
2) การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) คิดเป็นร้อยละ 33 และ
3) การให้บริการโลจิสติกส์ ประกอบไปด้วยงานพิธีการศุลกากร การขนส่งภายในประเทศ และการให้บริการคลังสินค้า คิดเป็นร้อยละ 21
ก าไรสุท ธิ สาหรับ ปี 2560 จานวน 90 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้น คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 16.88 อั ต ราก าไรสุ ท ธิล ดลง เนื่ อ งจากการท า M&A และสรุ ป
สินทรัพย์รวมสาหรับปี 2560 จานวน 1,104 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 37 ล้านบาท หนี้สินสาหรับปี 2560 จานวน 204 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ
0.49 และส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2560 จานวน 900 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.41 โดยหลักๆ ที่รายได้เพิ่มขึ้นมาจากการเข้าซื้อหุ้นกิจการของ
SEL โดยรายละเอียดได้ปรากฎตามรายงานประจาปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
และรายงานถึงนโยบายเกี่ ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งในปี ที่ผ่านมาบริษัท ได้เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ เป็นแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition :CAC ) และบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระ
มติ – ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
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วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบดุลและกำไรขำดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ประธานฯ มอบหมายให้นางอารยาคงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี
2560 สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธัน วาคม 2560 ซึ่ ง ได้ ต รวจสอบโดยผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตและได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ โ ดยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ในการประชุ ม
คณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
นางอารยาคงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
รำยกำร
สินทรัพย์
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
รายได้รวม
กาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
กาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

งบกำรเงินรวม
1,103,822,168
204,055,153
814,691,546
1,402,330,347
89,700,438
0.14

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

โดยรายละเอียดปรากฏตามสาเนางบแสดงฐานการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือ
หุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดขอให้ที่ประชุมรับรองงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
ประจาปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
จำนวน (หุ้น)
คิดเป็นร้อยละ
(1)
เห็นด้วย
415,076,729
100
(2)
ไม่เห็นด้วย
0
0
(3)
งดออกเสียง
0
0
(4)
บัตรเสีย
0
0
รวมจำนวนเสียง
415,076,729
100.00
หมำยเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จานวน 25,800 หุ้น
มติ – ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วำระที่ 4

พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำยเงินปันผลประจำปี 2560
ประธานฯ แจ้งต่อที่ป ระชุมว่า ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรับรองงบดุลและบัญ ชีก าไรขาดทุนประจาปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 จากผลการดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจานวน 102,182,602 บาท ตาม
กฎหมายจึงต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯจะต้องจัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ โดยกาหนด
เงินสารองตามกฎหมายเป็นเงินทั้งสิ้น 5,112,968 บาท เมื่อกันทุนสารองตามกฎหมายแล้วบริษัทยังเหลือผลกาไรเป็นจานวนเงิน 97,069,634 บาท
จากกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561เห็นสมควรให้นาเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2560 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้
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จัดสรรเงินสารองตามกฏหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ 102,182,602 บาท โดยกาหนดเงินสารองตามกฎหมาย
เป็นเงินทั้งสิ้น 5,112,968 บาท
จ่ายเงินปันผลหลังหักเงินสารองตามกฏหมาย คิดเป็น 0.12 บาทต่อหุ้น บาท ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 มีนาคม 2561
กาหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัตใิ ห้จัดสรรเงินกาไรเป็นเงินสารองตามกฏหมายและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
จำนวน (หุ้น)
คิดเป็นร้อยละ
(1)
เห็นด้วย
415,076,829
100
(2)
ไม่เห็นด้วย
0
0
(3)
งดออกเสียง
0
0
(4)
บัตรเสีย
0
0
รวมจำนวนเสียง
415,076,829
100.00
หมำยเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จานวน 100 หุ้น
มติ – ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกาไรประจาปี 2560 จานวน 5,112,968 บาทเป็นเงินสารองตามกฏหมายและจ่ายเงินปัน
ผลจานวน 0.12 บาท/หุ้น โดยให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่
7 มีนาคม กาหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
ประธานที่ป ระชุม แจ้งต่อที่ ป ระชุม ว่า พระราชบัญ ญั ติ บริษัทมหาชนจากั ด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 22
กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และในปี 2560 มีกรรมการที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง
และออกตามวาระจานวน 3 ท่านดังนี้
1.
2.

รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์
นางอารยา คงสุนทร

3.

นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฎิบัติการและสนันสนุน / ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ประธานที่ ประชุม รายงานต่อที่ป ระชุมว่า โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณา
คุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์นางอารยา คงสุนทร และนางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควร
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จึงได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ให้กาหนดชื่อ
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กรรมการออกตามวาระ 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของ
บริษัทฯอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดข้อมูลพอสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการดังที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
เนื่องในวาระนี้ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์นางอารยา คงสุนทร และนางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ดังนั้ น จึงขอให้ท่าน
กรรมการทั้งสามท่านออกจากห้องประชุมจนกว่าการประชุมในวาระนี้จะดาเนินการเสร็จสิ้น
ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ประธานที่ประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่ง บัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง และหรือบัตรเสีย ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รวบรวมไว้เพื่อนับจานวนและแจ้งมติให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
5.1 รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ผู้ถือหุ้น
จำนวน (หุ้น)
คิดเป็นร้อยละ
(1)
เห็นด้วย
415,109,829
100
(2)
ไม่เห็นด้วย
0
0
(3)
งดออกเสียง
0
0
(4)
บัตรเสีย
0
0
รวมจำนวนเสียง
415,109,829
100.00
หมำยเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จานวน 33,000 หุน้
5.2 นำงอำรยำ คงสุนทร กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร / กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสียง
(4)
บัตรเสีย
รวมจำนวนเสียง

จำนวน (หุ้น)
408,919,986
6,189,843
0
0
415,109,829

คิดเป็นร้อยละ
98.50
1.50
0
0
100.00

5.3 นำงสำวฐิติมำ ตันติกุลสุนทร กรรมกำร / กรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยปฎิบัติกำรและสนันสนุน /
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสียง
(4)
บัตรเสีย
รวมจำนวนเสียง

จำนวน (หุ้น)
408,808,389
6,189,843
111,597
0
415,109,829

คิดเป็นร้อยละ
98.48
1.50
0.02
0
100.00

มติ – ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่ได้
เสนอข้างต้น
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วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2561
ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรร หาและ
พิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561ได้มีมติเห็นชอบการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจาปี 2561 โดย
เสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสพิเศษ โดยกาหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท
1. ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
2. โบนัสพิเศษ
(จากผลการดาเนินงานในปี 2561)
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรชุดย่อย
1. ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

ปี 2561

40,000 บาท /ครั้ง
20,000 บาท / คน / ครั้ง
พิจารณาจากผลการดาเนินงาน และไม่เกิน 1% ของกาไรสุทธิ
ไม่มี

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

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
แล้ว
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วด้วยคะแนนเสียงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
จำนวน (หุ้น)
คิดเป็นร้อยละ
(1)
เห็นด้วย
415,228,729
100
(2)
ไม่เห็นด้วย
0
0
(3)
งดออกเสียง
0
0
(4)
บัตรเสีย
0
0
รวมจำนวนเสียง
415,228,729
100.00
หมำยเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จานวน 118,900 หุน้
มติ – ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
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วำระที่ 7

พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทน ประจำปี 2561
ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทประจาปี 2560 และเห็นสมควรแต่งตั้งบริษัท สานักงาน อี วาย
จากัด โดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516หรือ
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนางสาว
อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2561 ต่ออีกหนึ่งปี ซึ่งเสนอค่าตอบแทนรวม
1,940,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยบริษัท สานักงาน อี วาย จากัด ได้ดาเนินการเป็นผู้สอบบัญชีให้กับ
บริษัทฯ มาแล้วเป็นจานวน 4 ปี (ปี 2557-2560) และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้นาเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2561 อนุมัติแต่งตั้งบริษัทสานักงาน อี วาย จากัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทสาหรับปี 2561 โดยให้ได้รับค่าตอบแทน
ตามที่เสนอ
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม
จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสียง
(4)
บัตรเสีย
รวมจำนวนเสียง

จำนวน (หุ้น)
414,255,529
973,200
0
0
415,228,729

คิดเป็นร้อยละ
99.77
0.23
0
0
100.00

มติ – ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน สานักงาน อี วาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจาปี 2561โดยมี
นายโสภณ
เพิ่มศิริวัลลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ
นางสาวรุ้งนภา
เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ
นางสาวรสพร
เดชอาคม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ
นางสาวสุมนา
พันธ์พงษ์สานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ
นางสาวอรวรรณ
เตชวัฒนสิริกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807
เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ ทา และลงนามในรายงานสอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบ
บัญชีสาหรับปี 2561 เป็นเงินจานวน 1,940,000 บาท
วำระที่ 8

พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นหรือสอบถามเพื่อความเข้าใจ
หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้นจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้
ถำม
: นำยสันติ จงวิลำสลักษณฺ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงแนวทางการบริหารเงิน อัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินที่ผันผวนในช่วง
ที่ผ่านมามีผลกระทบหรือไม่
ตอบ : นำยชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุร กิจ ชี้แจงว่า สาหรับปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลกระทบจากค่าเงินที่ผันผวนและ
ค่าเงินที่แข็งค่ากว่า 10 % ซึ่งบริษัทจ่ายเงินออกเป็นเงินบาท และรับเงินเข้าเป็นสกุลดอลล่า ปัจจุบันบริษัทมีเงินสกุลดอลล่าจากการรับเข้ามาจานวน
มากซึ่งยังไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงิ นไทย และมีแนวทางว่าจะจ่ายคืนต่างประเทศในรูปของสกุลเงินดอลล่า เพื่อลดภาระความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ผันผวน
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ถำม
: นำยสันติ จงวิลำสลักษณฺ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สินค้าแผงโซล่าเซลล์ที่บริษัทมีการนาเข้าส่งออกอยู่ ในระยะ
หลังๆ มีการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น อยากทราบว่ามีผลกระทบหรือไม่
ตอบ : นำยชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่าสินค้าประเภทแผงโซล่าเซล์ที่มีการนาเข้าและส่งออกนั้น เป็นการ
นาเข้ามาเพื่อผลิตและส่งออก ไม่ได้มีการจาหน่ายในประเทศ จึงขึ้นอยู่กับภาวะการค้าของประเทศ แนวโน้นยังทรงๆ และตลาดมีการเปิดกว้าง ไม่
จากัดเฉพาะอเมริกา หรือยุโรป เท่านั้น
ถำม
: นำยสันติ จงวิลำสลักษณฺ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามแนวโน้นการขยายงานในเขตพื้นที่ EEC
ตอบ : นำยชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒ นาธุรกิจ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ให้ความสาคั ญกั บเขตพื้นที่ EEC ซึ่งบริษัทเองมีพื้นที่
ให้บริการอยู่ในพื้นที่จานวน 3 แห่ง และให้บริการลูกค้าพร้อมทั้จะขยายงานล้อไปพร้อมกับโครงการของภาครัฐ เพื่อให้ครอบคลุมการบริการและ
รองรับปริมาณที่จะเพิ่มมากขึ้น
ถำม
: นำยมำนิตย์ เลิศสำครศิริ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในช่วงสัปปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มอะลีบาบา(Alibaba ) ได้มีการเข้า
เสนอแผนธุรกิจกับรัฐบาลไทย ซึ่งทิศทางการเข้ามาของกลุ่มอะลีบาบา(Alibaba ) มีผลดี หรือผลลบ อย่างไรบ้างต่อบริษัท ทั้ง Sea Air และบริการ
อื่นๆ
ตอบ : รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า สาหรับการเข้ามาของกลุ่มกลุ่มอะลีบาบา(Alibaba ) หรือลาซาด้านั้น มี
ผลด้านบวกกับธุรกิจบริษัท ซึ่งผู้ประกอบออนไลน์นั้นไม่ได้มีผู้ให้บริการโลจิสติกส์และด้วยจานวนการขนส่งที่มีปริมาณมา จึงต้องมีการ หาพาร์ทเนอร์
หลายเจ้า E-Commerce ถือเป็นทิศทางอนาคตของโลจิสติกส์ สาหรับการที่ลาซาด้าหรือกลุ่มอะลีบาบา มีการขยายฐานต้องถือว่าเป็นโอกาสและ
ความท้าทายของบริษัท
ถำม
: นำยมำนิตย์ เลิศสำครศิริ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า WICE มีการเตรียมตัวรับมืออย่างไร
ตอบ : รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แ จงว่า สาหรับ E-Commerce บริษัทยังคงต้องมีการพูดคุยศึกษารายละเอียด
เพื่อความพร้อมสาหรับการให้บริการ
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีก
ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 11:00 น.

(ลงชื่อ) -นายเอกพล พงศ์สถาพร(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

ประธานทีป่ ระชุม

(ลงชื่อ) -นางสาวปรมาภรณ์ จานงสุข - ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวปรมาภรณ์ จานงสุข)
เลขานุการบริษัท
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ประวัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรบริษัท
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่งตั้ง :

สิ่งที่ส่งมำด้วย 3

กรรมกำรอิสระ /ประธำนกรรมกำรบริษัท
(ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำสรรหำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน)

ชื่อ-นำมสกุล
อำยุ
สัญชำติ
ประวัติกำรศึกษำ

:
:
:
:

นำยเอกพล พงศ์สถำพร
55 ปี
ไทย
ปริญญาโท MBA (Finance & Marketing) ,
Northwestern University , USA
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
: Role of the Chairman Program (RCP)
รุ่นที่ 40/2017
Anti-Corruption for Executive Program
(ACEP) รุ่นที่ 12/2014
Anti-Corruption for Executive Program
(ACEP) รุ่นที่ 4/2012
Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 41/2011
Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 141/2011
ตำแหน่งปัจจุบัน
: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
กำรถือหุ้นในบริษัท
: ไม่มีการถือหุ้น
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำย : ไม่มี
ใหญ่
ประวัติกำรทำงำน
กำรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่น
(ก) จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน
ประธานกรรมการ
บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd ประเทศสิงคโปร์
กรรมการ
บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จากัด
กรรมการ
บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จากัด
กรรมการ
บริษัท ทิปโก้ รีเทล จากัด
กรรมการ
บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จากัด
(ข) ชื่อบริษทั จดทะเบียน (อื่น)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
(ค) ระบุ ชื่ อ ประเภทกิ จ การในกรณี ที่ อ าจท าให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง : ไม่มีการดารงตาแหน่ง
ผลประโยชน์
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จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
กำรเข้ำร่วมประชุม ในปี 2561
คุณสมบัติต้องห้ำม

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

: 6 ปี (ปี 2557 – ปัจจุบัน) (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 )
: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทาโดยทุจริต

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
ไม่เป็น
เงินเดือนประจา
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
ไม่มี
(เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริหาร/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อยท
ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
ไม่เป็น
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
หลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร
คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้ นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ ผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งยังได้พิจารณาแล้วว่า การเป็นกรรมการ
อิสระของนายเอกพล พงศ์สถาพร จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เ กี่ยวข้อง จึงเห็นชอบให้ กลับ
เข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่งเนื่องจากมีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกาหนดไว้ มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท อีกทั้งในระหว่าง
การดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมอิสระ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ และช่วยผลักดันในการ
ขยายธุรกิจ ทาให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่โดดเด่นในปี 2561 ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

25
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

ประวัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรบริษัท
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ
(ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำสรรหำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน)

ชื่อ-นำมสกุล
อำยุ
สัญชำติ
ประวัติกำรศึกษำ

:
:
:
:

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร

:

ตำแหน่งปัจจุบัน

:

นำยชูเดช คงสุนทร
55 ปี
ไทย
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต
สาขาพาณิชนาวี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท)
รุ่นที่ 24 /2017
Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ SEC/2014
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)

กำรถือหุน้ ในบริษัท
: จานวน 99,739,320 หุ้น (15.300%) (ปิดสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 30/01/2562)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำย : สามี ดร. อารยา คงสุนทร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ใหญ่
ประวัติกำรทำงำน
กำรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่น
(ก) จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน
กรรมการ
บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จากัด
กรรมการ
บริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. ประเทศฮ่องกง
กรรมการ
บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd ประเทศสิงคโปร์
กรรมการ
บริษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด
(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)
- ไม่มีการดารงตาแหน่ง
(ค) ระบุ ชื่ อ ประเภทกิ จ การในกรณี ที่ อ าจท าให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง : ไม่มีการดารงตาแหน่ง
ผลประโยชน์
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
: 6 ปี (ปี 2557 – ปัจจุบัน) (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 )
กำรเข้ำร่วมประชุม ในปี 2561
: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
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คุณสมบัติต้องห้ำม

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทาโดยทุจริต

หลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองแล้วว่ามีคุณ สมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เห็นชอบให้ นายชูเดช คงสุนทร กลับเข้าดารง
ตาแหน่งอีกวาระหนึ่งเนื่องจากมีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทฯ กาหนดไว้ มีความรอบรู้และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจด้าน
โลจิสติกส์ มานานกว่า 25 ปี มีวิสัยทัศย์กว้างไกล มีประวัติการทางานโปร่งใส มีแผนการดาเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ ดังนั้น การได้รับ
เลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จะช่วยทาให้ การบริหารกิจการของบริษัทฯ ได้รับข้อคิดที่เป็นประโยชน์จากมุมมองที่
หลากหลายส่งผลให้ดาเนินงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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ประวัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรบริษัท
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่งตั้ง :

กรรมกำรอิสระ /กรรมกำรตรวจสอบ
(ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำสรรหำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน)

ชื่อ-นำมสกุล
อำยุ
สัญชำติ
ประวัติกำรศึกษำ

:
:
:
:

นำงวันดี ปฏิเวชวงศ์
55 ปี
ไทย
ปริญญาโท การตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
: ไม่มี
ตำแหน่งปัจจุบัน
: ไม่มี
กำรถือหุ้นในบริษัท
: ไม่มีการถือหุ้น
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำย : ไม่มี
ใหญ่
ประวัติกำรทำงำน
กำรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่น
(ก) จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน
ผู้อานวยการฝ่ายการตลาดค้าปลีก
บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จากัด
(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)
- ไม่มีการดารงตาแหน่ง
(ค) ระบุ ชื่ อ ประเภทกิ จ การในกรณี ที่ อ าจท าให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง : ไม่มีการดารงตาแหน่ง
ผลประโยชน์
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
: ไม่มี
กำรเข้ำร่วมประชุม ในปี 2561
: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ำม
ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทาโดยทุจริต
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การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุ ม
ของบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
ไม่เป็น
เงินเดือนประจา
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
ไม่มี
(เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริหาร/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อยท
ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
ไม่เป็น
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
หลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร
คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ ผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งยังได้พิจารณาแล้วว่าการเป็นกรรมการ
อิสระของนางวันดี ปฏิเวชวงศ์ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นชอบให้แต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
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บริษัทฯ ได้กำหนดนิยำม “กรรมกำรอิสระ”
เท่ำกับข้อกำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ดังนี้

สิ่งที่ส่งมำด้วย 4

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ ดังนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึก ษาที่ได้เงินเดือนประจาหรือผู้มีอา นาจควบคุมของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลัก ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึ งกรณีที่กรรมการอิสระเคย
เป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบีย นตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่นอวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ ตามวรรคหนึ่ ง รวมถึ ง การท ารายการทางการค้ า ที่ ก ระท าเป็ น ปกติ เพื่ อ ประกอบกิ จ การ การเช่ า หรื อ ให้ เช่ า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกั บสินทรัพย์หรือบริวาร หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้าประกัน
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ ออีก
ฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณ
ภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์
ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษั ทฯ และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของงสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่ าสองปีก่อนวันที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกิน
กว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่ าสองปี
ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนั ยในห้าง
หุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษั ทฯ หรือบริษัท
ย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรรหนึ่ง 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการให้ตัดสินในการดาเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
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กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท สำหรับปี 2562

สิ่งที่ส่งมำด้วย 5

หลักเกณฑ์และขั้นตอนกำรเสนอค่ำตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท
ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกั นหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2562 โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบค่ำตอบแทน ประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2562
คง อัตราค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม รายครั้ง แก่
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริษัท
จานวน 40,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ
จานวน 20,000 บาทต่อครั้ง
2. คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการชุดย่อย
จานวน 25,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการชุดย่อย
จานวน 20,000 บาทต่อครั้ง
( กรรมการชุดย่อย คือกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร )
2. ค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสพิเศษ ของกรรมการบริษัท ฯ โดยเห็นชอบให้ค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสพิเศษ โดยพิจารณาจากผลการ
ดาเนินงาน แต่ไม่เกิน 1% ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม
องค์ประกอบค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท
1. ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
2. โบนัสพิเศษ
(จากผลการดาเนินงานในปี 2562)
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรชุดย่อย
1. ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

ค่ำเบี้ยประชุม (บำท/ครั้ง)
ปี 2561
ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
คงเดิม
40,000 บาท /ครั้ง
20,000 บาท / คน / ครั้ง
1 % ของกาไรสุทธิจ่ายให้กับ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณา
จากผลการดาเนินงาน
ไม่มี

40,000 บาท /ครั้ง
20,000 บาท / คน / ครั้ง
โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงาน
แต่ไม่เกิน 1% ของกาไรสุทธิของงบ
การเงินรวม
ไม่มี
คงเดิม

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

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

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสูงสุดที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็น
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมให้กับกรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และนาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนเบี้ยประชุมต่อไป ส่วนของเงินโบนัสที่จ่ายปลายปีจะขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงานประจาปี โดยให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
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บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระและเป็นกรรมกำรตรวจสอบ ที่บริษัทฯ
เสนอชื่อให้เป็นผู้มอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น
ชื่อ – นำมสกุล
ตาแหน่ง
อายุ
ที่อยู่

รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
52 ปี
39/87 หมู่ที่ 3 ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.)
International Logistics,Cardiff Business School,
Cardiff University,Wales,United Kingdom
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี การถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน - ไม่มี การประชุม

ชื่อ – นำมสกุล
ตาแหน่ง

นำยเจริญเกียรติ หุตะนำนันทะ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ
69 ปี
ที่อยู่
48/41 ซ.รามคาแหง102 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี การถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน - ไม่มี การประชุม

สิ่งที่ส่งมำด้วย 6

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

สิ่งที่ส่งมำด้วย 7

อากรแสตมป์
Stamp
20 บาท
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A
เขียนที่........................................................................................
Made at
วันที่..................เดือน........................................พ.ศ...............................
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า.................................................................................……….............. สัญชาติ………..........................................…...................
I / We
Nationality
อยู่บ้านเลขที่...............……..............................ถนน.…………….................................................ตาบล/แขวง…….............................….........................
Residing at No.
Street
Sub-district
อาเภอ/เขต........................................................... ............จังหวัด..…….....................................................รหัสไปรษณีย์.……….....................................
District
Province
Post Code
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
As a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited,
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม...............................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................เสียง ดังนี้
holding a total number of
shares and having total voting right of
votes as follow:
หุ้นสามัญ...............................................................หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ................................................................เสียง
Ordinary share
shares, with the voting right of
votes
หุ้นบุริมสิทธิ..........................................................หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................................เสียง
Preferred share
shares, with the voting right of
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)........…………....................................................….อายุ……...................ปี อยู่บ้านเลขที่ .……...................………………..….......
Name
Age
Years Residing at No
ถนน..................................ตาบล/แขวง..................................อาเภอ/เขต.............................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์.............… หรือ
Street
Sub- district
District
Province
Post Code
OR
(2) รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/87 หมู่ที่ 3 ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หรือ
Assoc. Prof. Dr. Ruth Banomyong Age 52 years, Residing at No.39/87 Moo.3 Tambon Bang Talat , Pak kret
district, Nonthaburi
OR
(3) นำยเจริญเกียรติ หุตะนำนันทะ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 48/41 ซอยรามคาแหง 102 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ
Mr. Charoenkiat Huthananuntha Age 69 years, Residing at No. 48/41 Soi Ramkhamhaeng 102 bridge Sung,
Bangkok
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders’ Annual General Meeting 2019
ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชัน้ M โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร (Anantara Sathorn Bangkok Hotel) เลขที่
36 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 8/1 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
to be held on April 25, 2019 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
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein, shall
be deemed as my/our own act (s) in every respect.
ลงชื่อ...................................................................................................................ผู้มอบฉันทะ
Signed (..............................................................................................................) Shareholder
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ลงชื่อ......................................................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy
ลงชื่อ......................................................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy
ลงชื่อ......................................................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy
หมำยเหตุ:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้า ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท
- กรุณาแนบสาเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมใบมอบฉันทะฉบับนี้
Remarks: The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately
assigned to more than one Proxy.

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

สิ่งที่ส่งมำด้วย 7

อากรแสตมป์
Stamp
20 บาท
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B
เขียนที่........................................................................................
Made at
วันที่..................เดือน........................................พ.ศ...............................
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า.................................................................................……….............. สัญชาติ………..........................................…...................
I / We
Nationality
อยู่บ้านเลขที่...............……..............................ถนน.…………….................................................ตาบล/แขวง…….............................….........................
Residing at No.
Street
Sub-district
อาเภอ/เขต........................................................... ............จังหวัด..…….....................................................รหัสไปรษณีย์.……….....................................
District
Province
Post Code
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
As a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited,
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม...............................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................เสียง ดังนี้
holding a total number of
shares and having total voting right of
votes as follow:
หุ้นสามัญ...............................................................หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ................................................................เสียง
Ordinary share
shares, with the voting right of
votes
หุ้นบุริมสิทธิ..........................................................หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................................เสียง
Preferred share
shares, with the voting right of
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)........…………....................................................….อายุ……...................ปี อยู่บ้านเลขที่.……...................………………..….......
Name
Age
Years Residing at No
ถนน..................................ตาบล/แขวง..................................อาเภอ/เขต.............................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์.............… หรือ
Street
Sub- district
District
Province
Post Code
OR
(2) รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/87 หมู่ที่ 3 ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หรือ
Assoc. Prof. Dr. Ruth Banomyong Age 52 years, Residing at No.39/87 Moo.3 Tambon Bang Talat , Pak kret
district, Nonthaburi
OR
(3) นำยเจริญเกียรติ หุตะนำนันทะ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 48/41 ซอยรามคาแหง 102 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ
Mr. Charoenkiat Huthananuntha Age 69 years, Residing at No. 48/41 Soi Ramkhamhaeng 102 bridge Sung,
Bangkok
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders’ Annual General Meeting 2019
ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชัน้ M โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร (Anantara Sathorn Bangkok Hotel) เลขที่
36 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 8/1 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทะมหานคร
to be held on April 25, 2019 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
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows:
ระเบียบวำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2561
Agenda 1 Approval of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
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เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ระเบียบวำระที่ 2 รับทรำบผลกำรดำเนินงำนในรอบปี 2561
Agenda 2 Acknowledged the performance in the year 2018..
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบดุลและกำไรขำดทุน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2561
Agenda 3 Approval of Balance Sheets and Profit and Loss for the year ended December 31, 2018
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล ประจำปี 2561
Agenda 4 Approved the appropriation of profit and dividend payment for the year 2018
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
Agenda 5 To elect directors in place of those retired by rotation.
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด
To elect directors as a whole
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล
Appointment of the certain directors as follows:
ชื่อกรรมการ นำยเอกพล พงศ์สถำพร
Name of Director: Mr. Ekaphol Pongstabhon
เห็นด้วย
Approve

Independent Director

งดออกเสียง
Abstain
กรรมกำร
Director

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

ชื่อกรรมการ นำงวันดี ปฏิเวชวงศ์
Name of Director Mrs. Wandee Patiwejwong
เห็นด้วย
Approve

กรรมกำรอิสระ

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

ชื่อกรรมการ นำยชูเดช คงสุนทร
Name of Director: Mr. Chudet Kongsoonthorn
เห็นด้วย
Approve

งดออกเสียง
Abstain

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain
กรรมกำรอิสระ

Independent Director

งดออกเสียง
Abstain

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


--------------------------------
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ระเบียบวำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ประจำปี 2562
Agenda 6 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors for the year 2019.
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวำระที่ 7 พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทน ประจำปี 2562
Agenda 7 Appointment of auditors and determination of audit fees for the year 2019
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวำระที่ 8 พิจำรณอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 ข้อ 29 และข้อ 38
Agenda 8 approve the amendment of the Articles of Association, Clause 28, Clause 29 and Clause 38
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวำระที่ 9 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)
Agenda 9 To consider other business (if any)
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein will be regarded
as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้า งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous, or in cases this
meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is any
change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion.
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein, shall
be deemed as my/our own act (s) in every respect.
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ลงชื่อ...................................................................................................................ผู้มอบฉันทะ
Signed (..............................................................................................................) Shareholder
ลงชื่อ......................................................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy
ลงชื่อ......................................................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy
ลงชื่อ......................................................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy
หมำยเหตุ:1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉั นทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้า ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุได้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
Remarks: 1 The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot 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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ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Attachment to Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
ในวั น พุ ธ ที่ 25เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้ อ ง Sathorn 1 ชั้ น M โรงแรมอนั น ตรา กรุ งเทพฯ สาทร (Anantara
Sathorn Bangkok Hotel) เลขที่ 36 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 8/1 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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, 2019 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.................... เรื่อง..........................................................................................................................................................
Agenda
Subject:
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every Items at his/her own discretion.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected
agendas herein:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่.................... เรื่อง..........................................................................................................................................................
Agenda
Subject:
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected
agendas herein:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่.................... เรื่อง..........................................................................................................................................................
Agenda
Subject:
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected
agendas herein:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่
Agenda

เรื่อง 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

 งดออกเสียง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

หมายเหตุ: 1. โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท
กรุณาแนบสาเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมใบมอบฉันทะฉบับนี้

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

อากรแสตมป์
Stamp
20 บาท
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

เขียนที่........................................................................................
Made at
วันที่..................เดือน........................................พ.ศ...............................
Date
Month
Year

(1) ข้าพเจ้า.................................................................................……….............. สัญชาติ………..........................................…...................
I / We
Nationality
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ (Custodian)
ให้กับ .......................................................................................................................................
As the Custodian for
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
AS a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited ( “The Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม...............................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................เสียง ดังนี้
holding a total number of
shares and having total voting right of
votes as follow:
หุ้นสามัญ..........................................................หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ................................................................เสียง
Ordinary share
shares, with the voting right of
votes
หุ้นบุริมสิทธิ.......................................................หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................................เสียง
Preferred share
shares, with the voting right of
votes
(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ 2 คน โดยผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้แทนของผู้
ถือหุ้นในการได้มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยทาเครื่องหมาย ✓ หน้าชื่อกรรมการอิสระ ที่ปรากฎข้าง
ท้ายนี้ / Shareholder may appoint 2 proxies and only one of them shall represent him to attend the
(2) รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/87 หมู่ที่ 3 ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หรือ
Assoc. Prof. Dr. Ruth Banomyong Age 52 years, Residing at No.39/87 Moo.3 Tambon Bang Talat , Pak kret
district, Nonthaburi
OR
(3) นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 48/41 ซอยรามคาแหง 102 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ
Mr. Charoenkiat Huthananuntha Age 69 years, Residing at No. 48/41 Soi Ramkhamhaeng 102 bridge Sung,
Bangkok
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders’ Annual General Meeting 2019
ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชัน้ M โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร (Anantara Sathorn Bangkok Hotel) เลขที่
36 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 8/1 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทะมหานคร
to be held on April 25, 2019 at 10:00 a.m., at the Sathorn 1 Room, M floor of Anantara Sathorn Bangkok Hotel 36 Narathiwat

– Ratchanakarin Road, Yannawa , Sathorn , Bangkok, Thailand
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows:
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
Agenda 1 Approval of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
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(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย………………เสียง
ไม่เห็นด้วย………………เสียง
งดออกเสียง………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี 2561
Agenda 2 Acknowledged the performance in the year 2018.
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย………………เสียง
ไม่เห็นด้วย………………เสียง
งดออกเสียง………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและกาไรขาดทุน สาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
Agenda 3 Approval of Balance Sheets and Profit and Loss for the year ended December 31, 2018
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย………………เสียง
ไม่เห็นด้วย………………เสียง
งดออกเสียง………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2561
Agenda 4 Approved the appropriation of profit and dividend payment for the year 2018
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย………………เสียง
ไม่เห็นด้วย………………เสียง
งดออกเสียง………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda 5 To elect directors in place of those retired by rotation.
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect directors as a whole
เห็นด้วย………………เสียง
ไม่เห็นด้วย………………เสียง
งดออกเสียง………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of the certain directors as follows:
ชื่อกรรมการ นายเอกพล พงศ์สถาพร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
Name of Director: Mr. Ekaphol Pongstabhon
Independent Director / Chairman of the Board
เห็นด้วย………………เสียง
ไม่เห็นด้วย………………เสียง
งดออกเสียง………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
ชื่อกรรมการ นายชูเดช คงสุนทร
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
Name of Director: Mr. Chudet Kongsoonthorn
Managing Director – Business Development
เห็นด้วย………………เสียง
ไม่เห็นด้วย………………เสียง
งดออกเสียง………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes

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

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

--
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ชื่อกรรมการ นางวันดี ปฏิเวชวงศ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
Name of Director Mrs. Wandee Patiwejwong
Independent Director
เห็นด้วย………………เสียง
ไม่เห็นด้วย………………เสียง
งดออกเสียง………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจาปี 2562
Agenda 6 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors for the year 2019.
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย………………เสียง
ไม่เห็นด้วย………………เสียง
งดออกเสียง………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2562
Agenda 7 Appointment of auditors and determination of audit fees for the year 2019
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย………………เสียง
ไม่เห็นด้วย………………เสียง
งดออกเสียง………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 ข้อ 29 และข้อ 38
Agenda 8 approve the amendment of the Articles of Association, Clause 28, Clause 29 and Clause 38
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย………………เสียง
ไม่เห็นด้วย………………เสียง
งดออกเสียง………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 9 To consider other business (if any)
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย………………เสียง
ไม่เห็นด้วย………………เสียง
งดออกเสียง………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein will be regarded
as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous, or in cases this
meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is any
change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion.
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein, shall
be deemed as my/our own act (s) in every respect.
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ลงชื่อ...................................................................................................................ผู้มอบฉันทะ
Signed (..............................................................................................................) Shareholder
ลงชื่อ...........................................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy
ลงชื่อ...........................................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy
ลงชื่อ...........................................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy
หมายเหตุ:
1. หนังสือมอบฉันทะแบบค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้า ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุ้นให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุได้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
Remarks:
1. The Proxy Form C is only for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a
custodian in Thailand to be the share depository.
2. Documents required to be submitted with this proxy form are:
(1) A power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this proxy form on his/her behalf
(2) A document confirming that person who signs the proxy form is licensed to operate the custodian business
3. The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned
to more than one Proxy.
4. In the agenda regarding election of directors, the entire individual nominated directors, can be elected
5. In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the
Attachment to this Proxy Form C
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ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Supplemental to Proxy Form C
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
ในวั น พุ ธ ที่ 25เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้ อ ง Sathorn 1 ชั้ น M โรงแรมอนั น ตรา กรุ งเทพฯ สาทร (Anantara
Sathorn Bangkok Hotel) เลขที่ 36 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 8/1 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
The appointment of proxy by a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited, for the Shareholders’
Annual General Meeting 2019 to be held on April 25, 2019 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.................... เรื่อง..........................................................................................................................................................
Agenda
Subject:
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every Items at his/her own discretion.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected
agendas herein:
เห็นด้วย………………เสียง
ไม่เห็นด้วย………………เสียง
งดออกเสียง………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
วาระที่.................... เรื่อง..........................................................................................................................................................
Agenda
Subject:
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every Items at his/her own discretion.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected
agendas herein:
เห็นด้วย………………เสียง
ไม่เห็นด้วย………………เสียง
งดออกเสียง………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
วาระที่.................... เรื่อง..........................................................................................................................................................
Agenda
Subject:
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every Items at his/her own discretion.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected
agendas herein:
เห็นด้วย………………เสียง
ไม่เห็นด้วย………………เสียง
งดออกเสียง………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
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วาระที่
Agenda

เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Subject:

ชื่อกรรมการ
Name of Director:
เห็นด้วย………………เสียง
Agree
votes
ชื่อกรรมการ
Name of Director:
เห็นด้วย………………เสียง
Agree
votes
ชื่อกรรมการ
Name of Director:
เห็นด้วย………………เสียง
Agree
votes
ชื่อกรรมการ
Name of Director:
เห็นด้วย………………เสียง
Agree
votes

ไม่เห็นด้วย………………เสียง
Disapprove
votes

งดออกเสียง………………เสียง
Abstain
votes

ไม่เห็นด้วย………………เสียง
Disapprove
votes

งดออกเสียง………………เสียง
Abstain
votes

ไม่เห็นด้วย………………เสียง
Disapprove
votes

งดออกเสียง………………เสียง
Abstain
votes

ไม่เห็นด้วย………………เสียง
Disapprove
votes

งดออกเสียง………………เสียง
Abstain
votes
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้เข้ำร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้ำร่วมประชุม
และระเบียบปฏิบัติในกำรประชุม

สิ่งที่ส่งมำด้วย 8

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจาปี 2562 ของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) จะดาเนินการลงทะเบียนด้วย
ระบบ Barcode โดยบริษัท ควิดแลบ จากัด และรับบัตรลงคะแนนได้ ณ จุดลงทะเบียน
1. กำรลงทะเบียน
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือเอกสารเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่
เวลา 9.00 น. ของวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562
2. เอกสำรที่ผู้เข้ำร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้ำร่วมประชุม
กรณีบุคคลธรรมดำ
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่
เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ
แบบ ค. จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wice.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ หากมี
การแก้ไข หรือ ขีดลบข้อความที่สาคัญผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทุกแห่ง และหนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20.-บาท
ผู้มอบฉันทะ
โปรดแนบสาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบ
ฉันทะ ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง ประกอบการมอบฉันทะ แบบ ข.
ผู้รับมอบฉันทะ
โปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบ
ฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้
•
รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรกรรมการตรวจสอบ อายุ 52 ปี
หรือ
•
นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
อายุ 69 ปี
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานไปยัง
เลขานุการบริษัท บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน
กรณีนิติบุคคล
กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล
(ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสาเนา ถูกต้อง โดยผู้มี
อานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
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3.3

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้แนบสาเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่
มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หนังสือรั บรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary
Public) หรือหน่วยราชการที่มีอานาจไม่เกิน 3 เดือน
สาหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย
และให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคาแปล
ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง
(ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
ระเบียบปฏิบัติในกำรประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิดเผย
การออกเสียงลงคะแนนให้นับ หนึ่งหุ้น เป็นหนึ่งเสียง
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หมวด 4
กำรประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 38 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ ” การประชุม
สามัญดังกล่าวให้กระทาภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือจานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่ น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด
เข้าชื่อกันทาหนังสือในฉบับเดียวกัน ร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้โดยหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุ มเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน
คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้อ 39

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปีพึงกระทา มีดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดาเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(3) พิจารณาจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผล
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทน
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัท
(6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 40 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสือ นัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม พร้อม
ด้ว ยรายละเอี ย ดตามสมควร โดยระบุ ให้ ชั ดเจนว่า เป็ น เรื่อ งที่ เสนอเพื่ อ ทราบ เพื่ อ อนุ มั ติ หรือ เพื่ อ พิ จ ารณา พร้อ มทั้ งเสนอความเห็ น และค า แนะน าของ
คณะกรรมการให้เรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
คาบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ข้อ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จาเป็นต้องเป็นผู้
ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทาตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดกาหนด
ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาหนดไว้
ข้อ 42 การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่ น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่ง (1/2) ของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ( 1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดจึงเป็น องค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าม าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม
ตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้ นมิใช่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือ หุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จาเป็นต้องครบ
องค์ประชุม
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ข้อ 43 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีห น้าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการ
ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มี
รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) เป็นประธานในที่ประชุ ม และให้การประชุมดาเนินไป
ตามลาดับวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ข้อ 44 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) การออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น
มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกาหนดให้มีสิทธิออกเสียงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ
ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจานวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนน
การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลั บ ส่วน
วิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ข้อ 45

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุ มผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและก็มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการ
ธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุน
(ง) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน
(จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
(ฉ) การออกหุ้นกู้
(ช) การควบบริษัท
(ซ) การเลิกบริษัท
(ฌ) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 46 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจาณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจาเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไป ให้ที่ประชุมกาหนด
สถานที่วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
ข้อ 47

สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อั นเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท

หรือจังหวัดใกล้เคียง ตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกาหนด
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ผู้ถือหุ้น –WICE

มำด้วยตนเอง

ผู้รับมอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียน
(ตั้งแต่เวลำ 9.00 น.)

โต๊ะลงทะเบียน
(ตั้งแต่เวลำ 9.00 น.)

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนและบัตรประจำตัว

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน,
หนังสือมอบฉันทะและหลักฐำนประกอบ
พร้อมบัตรประตำตัวผู้รับมอบฉันทะ

รับบัตรลงคะแนน
เข้ำห้องประชุม
ประธำนเปิดประชุม (เวลำ 10.00 น.)
พิจำรณำวำระกำรประชุมตำมลำดับ

วำระใดๆ ยกเว้นวำระเลือกตั้งกรรมกำรบริษัท
ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ยกมือ
เจ้ำหน้ำที่จะเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำกำรนับ
คะแนน โปรดระบุควำมเห็นพร้อมทั้งลงนำม
และส่งคืนเจ้ำหน้ำที่ทันที

วำระเลือกตั้งกรรมกำรบริษทั ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนโปรดระบุ
ควำมเห็นเลือกตั้งกรรมกำรบริษทั เป็นรำยบุคคล พร้อม
ทั้งลงนำม กรณี ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
ในกำรเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทท่ำนใดให้ยกมือ
เจ้ำหน้ำที่จะนับคะแนน เมื่อเสร็จสิ้นกำรลงมติในวำระนี้
เจ้ำหน้ำที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจำกผู้ถือหุ้นทุกท่ำน

สรุปผลคะแนนให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นรับทรำบ
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แผนที่สถำนที่จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

ที่ตั้งโรงแรม
โทรศัพท์
สำหรับแท็กซี่
กำรเดินทำง
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36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
02-210-9000
โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร ตั้งอยู่บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ระหว่างซอย 8 และซอย 6
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสช่องนนทรี สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลุมพินี สถานีรถโดยสารบีอาร์ทีอาคารสงเคราะห์

Innovative Logistics Service and Solution Provider

บริษัท ไวส โลจิสติกส จำกัด (มหาชน)

88/8 ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120
โทรศัพท (662) 681-6181 แฟกซ (662) 681-6173-75, (662) 681-6123
อีเมล info@wice.co.th

