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วันที่ 27 มีนาคม 2563
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

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

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
นิยาม “กรรมการอิสระ”
การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุม
แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร WICE PLACE เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น วาระการประชุม และ/
หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2562 – วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่า ไม่มี
ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลใด เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น
บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

: บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และได้
จัดทำรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว
โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยลำดับ 1
: คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2

การลงมติ

: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ความเห็นของคณะกรรมการ
การลงมติ

: บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี
2562 โดยมีรายละเอีย ดตามที่ ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งอยู่ในรูป QR Code ที่ได้ส่ง มา
พร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมแล้วฉบับนี้ โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลำดับ 2
: คณะกรรมการพิจ ารณาแล้ว เห็นควรเสนอรายงานประจำปี 2562 ซึ่งสรุป ผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
: วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและกำไรขาดทุน ประจำปี 2562 สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 64 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบการเงินประจำปี
2562 ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุม
สามัญประจำปี
งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
แล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลำดับ 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้
(หน่วย : บาท)
รายการ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์
1,573,572,312
937,719,035
หนี้สินรวม
686,973,040
130,947,375
*ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
793,621,413
806,771,660
รายได้รวม
2,230,883,087
825,662,386
*กำไรสิทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
61,973,826
83,136,150
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
0.10
0.13
* ไม่รวมส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการ

: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็น ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบดุลและกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

3

การลงมติ

: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ) และ
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะ
มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกั ด พ.ศ. 2535 (รวมที ่ ม ี ก ารแก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม ) และข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษ ั ท ฯ ข้ อ 43 ให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดำเนินงาน โดยต้ องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตาม
กฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ใน
อนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร
ทั้งนี้ จากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิจ ากงบเฉพาะกิจการ
83,136,150 บาท บริษัทฯ จึงตั้งเงินสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 5% เป็นเงินจำนวน 5,487,500
บาท
บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวนหุ้นทั้งหมด 651,899,500
หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้ น จำนวน 58,670,955 บาท หรือ คิดเป็ น
อัตราส่วนร้อยละ 70.57 ของกำไรสำหรับปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่
กำหนดไว้
อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้
เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล และกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)
รายละเอียด
กำไรสุทธิ (บาท)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผล
เทียบกำไรสุทธิ (%)

ความเห็นของคณะกรรมการ

ปี 2559
57,253,288
0.08 บาท
91.09%

ปี 2560

ปี 2561

102,182,602 109,747,784
0.12 บาท
0.13 บาท
76.56%

77.22%

ปี 2562
(เสนอ)
83,136,150
0.09 บาท
70.57%

: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมาย
ประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 5,487,500 บาท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนิ นงาน
ประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยการ

4

การลงมติ

จ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้น (Record Date) วันที่ 13 มีนาคม 2563 เพื่อสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
และเพื่อสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ อัตราการ
จ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ฯ แต่การให้สิทธิดังกล่าว ยังไม่มีความ
แน่นอน เนื่องจากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้อง
ออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน การออกจาก
ตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีการจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการที่อยู่
ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่ง
นานเท่าๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้น
จากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งใหม่
อีกก็ได้ ”
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่ง
ตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
(1) รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์
ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
(2) นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ ตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
(3) นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร/กรรมการ
อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือ
หุ้นทุก รายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิ จารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม
2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนด
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.wice.co.th ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
แต่อย่างใด
คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่า ตอบแทนของบริษ ั ทฯ ได้พิจ ารณาองค์ป ระกอบของคณะ
กรรมการฯ คุณ สมบัติ ของกรรมการตามพระราชบัญญั ติบริษ ัท มหาชนจำกัด พ.ศ 2535 ความรู้
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ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสามารถที่จะ
ช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ (1) รศ.ดร.รุธิร์
พนมยงค์ (2) นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ และ (3) นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นของคณะกรรมการ

การลงมติ

: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ พิจ ารณาแล้ว เห็นชอบตามความเห็ นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ดังนี้
(1) รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์
ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
(กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
(2) นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ ตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
(กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
(3) นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการ
(กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
โดยการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกตามวาระดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ
ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถกำกับดูแลกิจการให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนได้ให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์
ต่อการดำเนินงาน รวมถึงมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย
มีรายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 3 นอกจากนี้
บุคคลทีไ่ ด้รับเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตาม
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 4
: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดีย วหรือ
หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการ
คนอื่น ๆ ไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงขี้ขาด
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ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ บริษัท ฯ จะ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตาม
ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 32 ทีก่ ำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ

: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษั ท และกรรมการเฉพาะเรื่ อง ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอีย ดนโยบายและ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในรูปแบบเบี้ยประชุม
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 5 ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
1. ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
2. โบนัสพิเศษ
(จากผลการดำเนินงานในปี 2562)
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ปี 2562
ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
คงเดิม
40,000 บาท /ครั้ง
20,000 บาท / คน / ครั้ง
พิจารณาจากผลการดำเนิ นงาน
แต่ไม่เกิน 1% ของกำไรสุทธิของ
งบการเงินรวม
ไม่มี

40,000 บาท /ครั้ง
20,000 บาท / คน / ครั้ง
พิจารณาจากผลการดำเนินงาน
แต่ไม่เกิน 1% ของกำไรสุทธิของ
งบการเงินรวม
ไม่มี
คงเดิม

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

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

1. ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

การลงมติ

: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม
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ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 67 ซึ่งกำหนดว่า“ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของ
บริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็
ได้” และข้อ 68 ซึ่งกำหนดว่า“ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท”
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยได้
ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์
ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึง
เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท
สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3972 และ/หรือ
(ผู้ลงลายมือในงบการเงินบริษัท ปี 2562)
2. นางสาวรสพร เดชอาคม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5659 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือในงบการเงินบริษัท)
3. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5872 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือในงบการเงินบริษัท)
4. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4807 และ/หรือ
(ผู้ลงลายมือในงบการเงินบริษัท ปี 2561)
5. นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
6107
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือในงบการเงินบริษัท)
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่น ของบริษัท
สำนักงาน อี วาย จำกัด ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความ
เห็นชอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการ
สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้
ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
ความเห็ น ชอบจากสำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และไม่ มี
ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ
อนึ่ง บริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จำกัด และ
บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (ETL) มีผู้สอบบัญชีสังกัด สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับ
บริษัทฯ ส่วนบริษัทย่อยในต่างประเทศที่ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความ
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เหมาะสมต่อขนาดและการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงิ นรวม
สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา
และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีดังนี้
รายละเอียด
ค่าสอบบัญชีประจำปี
ค่าสอบทานรายไตรมาส
(ไตรมาส 1,2,3 รวม)
รวมทั้งสิ้น
ความเห็นของคณะกรรมการ

การลงมติ

ปี 2561

ปี 2562

1,190,000
750,000

1,610,000
960,000

ปี 2563
(ปีที่เสนอ)
1,180,000
810,000

1,940,000

2,570,000

1,990,000

: คณะกรรมการได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระ มาตรฐานการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และเมื่อ
พิจ ารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จดทะเบียนอื่นในระดับ
เดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก
เสนอ โดยเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด โดยมีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้ (1) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ (2) นางสาวรสพร
เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ (3) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 5872 หรือ (4) นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือ
(5) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6107 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี
2563 ของบริษัทฯ โดยกำหนดจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงินรวมทั้งสิ้น
1,990,000 บาท
: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ
บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการเก็บรักษา
สิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นในวาระใดสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว มายังช่องทางดังต่อไปนี้ โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้
ทางไปรษณีย์ : นางสาวปรมาภรณ์ จำนงสุข (เลขานุการบริษัท)
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
อีเมล์
: secretary2@wice.co.th
โทรสาร
: 02-681-6123 ,02-681-6173
อนึ่ง ด้วยสถานการณ์การแพร่ร ะบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19) ของประเทศไทยในปัจจุ บัน
บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดดังกล่าว บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นปฏิบัติตาม
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แนวทางการปฏิบัตติ นเองสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ดังนี้
1.

2.

3.

บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นไม่เข้าประชุมด้วยตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงจากการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้มีอยู่ใน
กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง (ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ) หรือพื้นที่ที่มีการระบาด
อย่างต่อเนื่อง หรือติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว และยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันนับ
จากวันที่เดินทางกลับ หรือผู้ที่มีอาการที่อาจสงสัยว่าได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น มีอาการเกี่ยวกับระบบ
ทางเดินหายใจ มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) เป็นต้น ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาต
ให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นทุกท่าน (โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง) สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน (แนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่าง ๆ ไว้
ล่วงหน้า โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.) ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมนี้
บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความ
เสี่ยง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม ในการนี้ ผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้ โดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและอากรแสตมป์ให้แก่
ท่าน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมได้ตามปกติ
ผู้ที่ผ่านจุดคัดกรองแล้ว และมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะมีการติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ไว้บนเสื้อ
ของท่านให้ชัดเจนก่อนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตนดังนี้
- สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
- กรุณาล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้าโดยไม่จำเป็น
- โปรดรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลในการตรวจหนังสือมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนั่งในห้องประชุม
- หลีกเลี่ยงการใช้ หรือสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น
- หากมีไข้ อาการไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอความกรุณาออกจากห้องประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ที่ประชุมจะรับเฉพาะคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษรของท่าน โดยท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังช่องทางที่ระบุ
ข้างต้น หรือมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในที่ประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดคำตอบและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกับ
รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563 นี้ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม
ในการนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา (COVID-19) สำหรับการประชุม สัมมนา หรือ กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ฉบับลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจัดให้มีระบบ
คัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ จัดให้มีหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วม
ประชุมอย่างทั่วถึง รวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนให้ใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุมเพื่อลดการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรค เป็นต้น
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ทั้งนี้ หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ
ประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบเว็บไซต์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการ
ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือโปรดมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 6 โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 7
บริษัทฯ ขอความร่วมมือ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ (ภายในวันที่ 21 เมษายน
2563) ตามที่อยู่ของบริษัทฯ ข้างต้น ก่อนวันประชุมเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทฯ จะ
ดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงคะแนน
บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นการมอบฉันทะ
และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 8 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนโปรดนำ
หนังสือนัดประชุม แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก บริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ
11
อนึ่ง บริษัทฯ ขอ “งดแจกของที่ระลึกงานประชุมผู้ถือหุ้น ” และของดการเสริฟเครื่องดื่ม ชา กาแฟ โดยได้จัดให้มีอาหารว่าง
เป็นชุด BOX SET พร้อมน้ำผลไม้และน้ำดื่มขวดแทน เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และนำงบประมาณในส่วนนี้ไปเพิ่มเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเพื่อสังคม แต่มีการจัดเตรียมอาหารว่างไว้รับรองผู้ถือหุ้น และผู้ รับ
มอบฉันทะที่มาร่วมประชุม
ขอแสดงความนับถือ
โดยมติคณะกรรมการบริษัท

นางสาวปรมาภรณ์ จำนงสุข
เลขานุการบริษัท
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องสาทร 1 ชั้น M โรงแรมอนันตรา สาทร กรุงเทพฯ
เริ่มประชุม 10.00 น.
นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้มีเกีย รติในที่ประชุม จากนั้น
แนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี ซึ่งมาเข้าประชุม โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

นายเอกพล
รศ.ดร.รุธิร์
นายวิชัย
นายเจริญเกียรติ

พงศ์สถาพร
พนมยงค์
แซ่เซียว
หุตะนานันทะ

5. ดร.อารยา
6. นายชูเดช
7. นางสาวฐิตมิ า

คงสุนทร
คงสุนทร
ตันติกุลสุนทร

8. นางสาวบุศรินทร์

ต่วนชะเอม

9.
10.
11.
12.
15
16
17

เรืองชัยปราการ
อัศวมานะ
พฤติสาร
เตชวัฒนสิริกุล
ชัยสาม
ศุภเศรษฐนนท์
จำนงสุข

นายนฤชิต
นางสาวสาวดี
นายโชคชัย
นางสาวอรวรรณ
นางสาวปิญชา
นายชยพล
นางสาวปรมาภรณ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนองค์กร /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน –
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฎิบัติการและพัฒนาธุรกิจ Air freight.
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายและการตลาด
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายคลังสินค้า
ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอี วาย จำกัด
ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอี วาย จำกัด
ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอี วาย จำกัด
เลขานุการบริษัท

โดยกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด
ประธานฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า หากในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นรอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ครบก่อน แล้วจึงยกมือขึ้นเพื่อสอบถาม โดยขอให้มายังไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ให้ และหรือยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ นำ
ไมโครโฟนไปให้ ทั้งนี้ก่อนสอบถามให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล หากคำถามที่สอบถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา โปรดสอบถามเพิ่มเติ มได้ใน
วาระที่ 9 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ ก่อนเข้าสู่การประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจในขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ประธานฯ มอบหมายให้
นางสาวปรมาภรณ์ จำนงสุข เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขาที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน แ ละกติกาการนับ
คะแนนเสียงต่อที่ประชุม ดังนี้
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ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียง ต่อหนึ่งหุ้น และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็น
ด้วย” หรือ”งดออกเสียง” จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าเห็นชอบตามมติที่เสนอ แต่ถ้า
หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ให้ทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนแล้วยกมือ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้นรวมที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่เข้ามาร่วมประชุมเพิ่มขึ้น
หลังจากเปิดประชุมแล้ว ซึ่งการแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ
โดยใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ทั้งนี้ ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า คะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมครั้งนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถื อหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่ มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถื อ
หุ้นทุกรายที่เข้าประชุม/ และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิ ออกเสียงในวาระนั้นๆ และวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี
2562 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อ ยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้
เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงของท่าน ให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ ประตูทางออก เพื่อให้หลักฐานการลงคะแนนสมบรูณ์
ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ บริษัทฯ ได้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น
วาระการประชุม และหรือเสนอบุ คคลใด เข้ารับการพิจ ารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่
เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญครั้งนี้ได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมา และขอแนะนำนางสาวนริศรา ไสวแสนยากร จาก
บริษัท สำนักงานกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด ซึ่งรับหน้าที่เป็นพยานในการลงคะแนนเสียงและตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุม และบริษัท ควิด
แลบ จำกัด ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
มาตรา 104 กำหนดว่าประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งนายเอกพล พงศ์สถาพร เป็นประธานกรรมการ จึงเป็นผู้ทำหน้าหน้าที่
ประธานในวันนี้
ประธานฯ แจ้งสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ รวม 53 ราย นับจำนวนหุ้นได้
ทัง้ สิ้น 433,488,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.49 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด โดยหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้นของบริษัท จำนวน 325,949,750 บาท มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 651,899,500 หุ้น ทั้งนี้ครบเป็นองค์ประชุมตามระเบียบข้อบังคับของบริษั ทฯ ข้อ 38 จึง
ขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน
2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และ
หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานจะขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยวาระนี้ใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ผู้ถือหุ้น
จำนวน (หุ้น)
คิดเป็นร้อยละ
(1)
เห็นด้วย
419,206,660
100
(2)
ไม่เห็นด้วย
0
0
(3)
งดออกเสียง
0
0
(4)
บัตรเสีย
0
0
รวมจำนวนเสียง
419,206,660
100
หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 60,849,180 หุ้น
มติ – ทีป่ ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561
ประธานฯ มอบหมายให้ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561ซึ่งได้มีมติรับทราบโดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่ง
มีรายละเอียดที่ปรากฎในรายงานประจำปี 2561 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แนะนำธุรกิจและบริหารของบริษัท พอสังเขป พร้อมทั้ง สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
โดยมีสาระสำคัญดังนี้ รายได้รวมในปี 2561 อยู่ที่ 1,832.11 ล้านบาท และปี 2560 อยู่ที่ 1,396.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 435.74 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 31.21 อันเนื่องมาจากการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ประกอบกับเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 บริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ
WICE Logistics (Hong Kong) Limited ในสัดส่วนร้อยละ 80 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด และในวันที่14 กันยายน 2561 บริษัทได้ดำเนินการซื้อ
หุน้ สามัญของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิลโลจิสติกส์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด บริษัทจึงต้องมีการรับรู้รายได้ เข้ามาในงบ
การเงิน ทำให้รายได้จากการบริการเพิ่มขึ้น
สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ สำหรับปี 2561
1) การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) คิดเป็นร้อยละ 33
2) การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) คิดเป็นร้อยละ 47
3) การให้บริการโลจิสติกส์ ประกอบไปด้วยงานพิธีการศุลกากร การขนส่งภายในประเทศ และการให้บริการคลังสินค้า คิดเป็นร้อยละ 17
4) การให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services) คิดเป็นร้อยละ 3%
กำไรสุทธิสำหรับปี 2561 จำนวน 96.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.24 อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจากรายได้ที่บริษัททำ
ได้เพิ่มขึ้นตามกลยุทท์ประกอบกับบริษัทมีการรับรู้กำไรจากบริษัท WICE Logistics (Hong Kong) เข้ามาในปีนี้ จึงทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่
เพิ่มขึ้น และสรุปสินทรัพย์รวมสำหรับปี 2561 จำนวน 1,419.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 315.98 ล้านบาท หนี้สินสำหรับปี 2561 จำนวน 462.61
ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 126.71 และส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2561 จำนวน 957.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.38 เกิดจากผลกำไรจาก
การดำเนินงาน โดยรายละเอียดได้ปรากฎตามรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
และรายงานถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่ง ในปี 2561 บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นและมีความตระหนักยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อการตัดสินใจและ
การดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านทุจริตคอรัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ เป็นแนวทางในการพัฒนาสู่องค์กร แห่ง
ความยั่งยืน บริษัทได้เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition
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: CAC ) และบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้
บริษัทยังคงยึดมั่น และมุ่งเน้นให้พนักงานในองค์กรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ทุกรูปแบบ ต่อเนื่องมา
ตลอด
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระ
มติ – ทีป่ ระชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไร
ขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้มีมติอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการ
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
รายการ
สินทรัพย์
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
รายได้รวม
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

งบการเงินรวม
1,419,801,960
462,606,887
823,786,415
1,850,116,219
96,192,653
0.15

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
964,475,002
159,027,899
805,447,103
934,474,048
109,747,784
0.17

โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือ
หุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดขอให้ที่ประชุมรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุ น
ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
จำนวน (หุ้น)
คิดเป็นร้อยละ
(1)
เห็นด้วย
419,228,660
100
(2)
ไม่เห็นด้วย
0
0
(3)
งดออกเสียง
0
0
(4)
บัตรเสีย
0
0
รวมจำนวนเสียง
419,228,660
100
หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 22,000 หุ้น
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มติ – ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
ประธานฯ แจ้งต่อที่ป ระชุมว่า ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรับรองงบดุลและบัญ ชีก ำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 109,747,784 บาท ตาม
กฎหมายจึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯจะต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนด
เงินสำรองตามกฎหมายเป็นเงินทั้งสิ้น 5,487,500 บาท เมื่อกันทุนสำรองตามกฎหมายแล้วบริษัทยังเหลือผลกำไรเป็นจำนวนเงิน 104,260,284 บาท
จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นสมควรให้นำเสนอ
ทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้
-

จัดสรรเงินสำรองตามกฏหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ 109,747,784 บาท โดยกำหนดเงินสำรองตามกฎหมาย
เป็นเงินทั้งสิ้น 5,487,500 บาท
จ่ายเงินปันผลหลังหักเงินสำรองตามกฏหมาย คิดเป็น 0.13 บาทต่อหุ้น บาท ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2562
กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฏหมายและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
จำนวน (หุ้น)
คิดเป็นร้อยละ
(1)
เห็นด้วย
419,278,660
100
(2)
ไม่เห็นด้วย
0
0
(3)
งดออกเสียง
0
0
(4)
บัตรเสีย
0
0
รวมจำนวนเสียง
419,278,660
100
หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 50,000 หุ้น
มติ – ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรประจำปี 2561 จำนวน 5,487,500 บาท เป็นเงินสำรองตามกฏหมายและจ่ายเงินปัน
ผลจำนวน 0.13 บาท/หุ้น โดยให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่
13 มีนาคม 2562 กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานที่ป ระชุม แจ้งต่อที่ป ระชุม ว่า พระราชบัญ ญั ติ บริษัทมหาชนจำกั ด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 22
กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และในปี 2561 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
และออกตามวาระจำนวน 3 ท่านดังนี้
1.

นายเอกพล พงศ์สถาพร

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
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2. นายชูเดช คงสุนทร
3. นายวิชยั แซ่เซียว
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กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ นายวิชัย แซ่เซียว กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนด
ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงต ำแหน่งต่อไปอีก
วาระหนึ่ง
ประธานที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาองค์ประกอบของ
คณะกรรมการฯ คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒ นาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 คน ได้แก่ (1) นายเอกพล
พงศ์สถาพร และ (2) นายชูเดช คงสุนทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณ สมบัติและไม่มี
ลัก ษณะต้องห้ ามตามที่ก ฎหมายและมีคุณ สมบัติครบถ้วนตามคุณ สมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่กำหนดโดย
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้พิจารณาแต่งตั้ง นางวันดี ปฏิเวชวงศ์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบแทน นายวิชัย แซ่เซียว รายละเอียดข้อมูลพอสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการดังที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว
เนื่องจากในวาระนี้ นายเอกพล พงศ์สถาพร , นายชูเดช คงสุนทร และนายวิชัย แซ่เซียว เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ดังนั้น จึงขอให้ท่าน
กรรมการทั้งสามท่านออกจากห้องประชุมจนกว่าการประชุมในวาระนี้จะดำเนินการเสร็จสิ้น
ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ประธานที่ประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง และหรือบัตรเสีย ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รวบรวมไว้เพื่อนับจำนวนและแจ้งมติให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
5.1
นายเอกพล พงศ์สถาพร
(กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ)

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้น
จำนวน (หุ้น)
คิดเป็นร้อยละ
(1)
เห็นด้วย
419,292,260
100
(2)
ไม่เห็นด้วย
0
0
(3)
งดออกเสียง
0
0
(4)
บัตรเสีย
0
0
รวมจำนวนเสียง
419,292,260
100
หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 13,600 หุ้น
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5.2
นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
(กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ)
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสียง
(4)
บัตรเสีย
รวมจำนวนเสียง

จำนวน (หุ้น)
319,552,640
300
0
0
319,552,940

คิดเป็นร้อยละ
99.99
0.01
0
0
100

5.3 นางวันดี ปฏิเวชวงศ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
(แต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ นายวิชัย แซ่เซียว)
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสียง
(4)
บัตรเสีย
รวมจำนวนเสียง

จำนวน (หุ้น)
419,291,960
300
0
0
419,292,260

คิดเป็นร้อยละ
99.99
0.01
0
0
100

มติ – ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน คือนายเอกพล พงศ์สถาพร และนายชูเดช คงสุนทร ที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอ และอนุมัติแต่งตั้ง นางวันดี ปฏิเวชวงศ์ เป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจำปี 2562 โดย
เสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
1. ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
2. โบนัสพิเศษ
(จากผลการดำเนินงานในปี 2561)
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
1. ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

แล้ว

ปี 2562

40,000 บาท /ครั้ง
20,000 บาท / คน / ครั้ง
พิจารณาจากผลการดำเนินงาน แต่ไม่เกิน 1% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม
ไม่มี
- 25,000 บาท /ครั้ง
- 20,000 บาท / คน / ครั้ง
- จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
จำนวน (หุ้น)
คิดเป็นร้อยละ
(1)
เห็นด้วย
419,382,760
100
(2)
ไม่เห็นด้วย
0
0
(3)
งดออกเสียง
0
0
(4)
บัตรเสีย
0
0
รวมจำนวนเสียง
419,382,760
100
หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 90,500 หุ้น
มติ – ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562
วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562
ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ ตรวจสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2560 และเห็นสมควรแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อี วาย
จำกัด โดยนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516หรือ
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนางสาว
อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ต่ออีกหนึ่งปี ซึ่งเสนอค่าตอบแทนรวม
2,570,000 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่น บาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ได้ดำเนินการเป็นผู้สอบบัญชีให้กับ
บริษัทฯ มาแล้วเป็นจำนวน 5 ปี (ปี 2557-2561) และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้นำเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 อนุมัติแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562 โดยให้ได้รับค่าตอบแทน
ตามที่เสนอ
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม
จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสียง
(4)
บัตรเสีย
รวมจำนวนเสียง

จำนวน (หุ้น)
433,394,760
0
0
0
433,394,760

คิดเป็นร้อยละ
100
0
0
0
100
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หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 14,012,000 หุ้น
มติ – ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมี
นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ
นางสาวรุ้งนภา
เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ
นางสาวรสพร
เดชอาคม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ
นางสาวสุมนา
พันธ์พงษ์สานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ
นางสาวอรวรรณ
เตชวัฒนสิริกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807
เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานสอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบ
บัญชีสำหรับปี 2562 เป็นเงินจำนวน 2,570,000 บาท
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 ,ข้อ 29 และข้อ 38
ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 ,ข้อ 29 และข้อ 38 เพื่อให้
สอดคล้องกั บคำสั่งหัวหน้าคณะรัก ษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ และเพื่อให้สอดคล้องตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยต้องเป็นไป ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และคําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด สมาคมการค้า และหอการค้า ได้กําหนดให้การ
ประชุม สามารถกระทําผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลบังคับตามกฎหมายได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อ

ข้อบังคับของบริษัท
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คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไป
ยังกรรมการ ไม่ น้ อ ยกว่ า เจ็ ด (7) วั น ก่ อ นวัน ประชุ ม หนั งสื อ นั ด
ประชุมจะต้องกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุม
เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอนื่ และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้น
ก็ได้

คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ในการ
เรีย กประชุ ม คณะกรรมการ ไม่ ว่า จะเป็ น การประชุม ด้ ว ยตนเองหรือ การ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากประธานกรรมการ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมจะต้องกำหนดวัน เวลา สถานที่
และระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ข องบริษั ท จะแจ้ งการนัด ประชุ มโดยวิธีอื่ น และกำหนดวัน นั ด
ประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

ทั้งนี้ หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่ง
ในกรณี ที่ ก รรมการตั้ งแต่ส อง (2) คนขึ้ น ไปร้อ งขอให้ มี ก ารเรีย ก หนั งสื อ เชิญ ประชุ ม และเอกสารประกอบการประชุ ม จะส่ งโดยจดหมาย
ประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุม อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น
ในกรณี ที่ ก รรมการตั้ งแต่ ส อง (2) คนขึ้ น ไปร้ อ งขอให้ มี ก ารเรี ย กประชุ ม
คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14)
วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น
คณะกรรมการของบริษัทสามารถจัดประชุม ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงาน
ใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่ใดตามที่ประธานกรรมการ
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด อนึ่ง ประธานในที่
ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ
ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
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ข้อ

ข้อบังคับของบริษัท
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ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อย
กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่
ประธานกรรมการไม่สามารถเข้ าร่วมในที่ป ระชุมหรือ ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง
หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อย
กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามี
รองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้า

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
การวินิจ ฉัย ชี้ขาดของที่ป ระชุมคณะกรรมการให้ ชี้ขาดตัดสินด้ว ย
เสียงข้างมากเกินกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) โดยกรรมการหนึ่ง (1) คนมีหนึ่ง
(1) เสียง แต่ก รรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย ในเรื่อ งใดย่อ มไม่มีสิทธิอ อก
เสี ย งลงคะแนนในเรื่ อ งนั้ น ถ้ า คะแนนเสี ย งเท่ า กั น ให้ ป ระธานที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ กรรมการซึ่ง
มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
ในการประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กระทําผ่านระบบควบคุมการ
ประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้ มี
การบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน
ตลอดระยะเวลาที่ มี ก ารประชุ ม ทั้ งนี้ ให้ เป็ นไปตาม ประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภั ย ของการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. 2557 ลงวั น ที่ 24
พฤศจิกายน 2557 และหรือที่มีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
วิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุม
อันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ ใน
กฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ชี้ขาดตัดสินด้วยเสียงข้างมาก
เกินกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) โดยกรรมการหนึ่ง (1) คนมีหนึ่ง (1) เสียง แต่กรรมการ
ซึ่งมีส่ว นได้เสีย ในเรื่อ งใดย่อ มไม่ มีสิท ธิอ อกเสีย งลงคะแนนในเรื่อ งนั้น ถ้ า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็น
เสียงชี้ขาด
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พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
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ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

(แก้ไขโดยคําสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 21/2560)

ร่างข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา 100 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้น คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นที่

ละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุม หนึ่ ง (1) ครั้ ง การประชุ ม เช่ น ว่ า นี้ ให้ เรี ย กว่ า “ประชุ ม

จํ าหน่ า ยได้ ทั้ ง หมดจะเข้ าชื่ อ กั น ทํ าหนั งสื อ ขอให้

สามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) สามัญ ” การประชุ มสามั ญ ดังกล่าวให้ก ระทำภายในสี่ (4)

คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม

เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท การ

เดื อ นภายหลั งการสิ้ น สุ ด รอบปี ท างบั ญ ชี ข องบริ ษั ท การ

วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและ เหตุผลใน

ประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

ประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

การที่ ข อให้ เรี ย กประชุ ม ไว้ ให้ ชั ด เจนในหนั ง สื อ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่

คณะกรรมการจะเรี ย กประชุ ม วิ ส ามั ญ เมื่ อ ใดก็ ได้ สุ ด แต่

ดังกล่าวด้วยในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้

คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือ

มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่

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

หลายคนซึ่งมีหุ้น นับรวมกัน ได้ไม่น้ อยกว่าร้อ ยละสิบ (10)

ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่คณะกรรมการไม่

จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบ

ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ

จัด ให้ มี ก ารประชุ ม ภายในกํ าหนดระยะเวลาตาม

ห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ขอให้ ค ณะกรรมการเรีย กประชุม ผู้ถื อหุ้ น เป็ น การประชุ ม

วรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือ

ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือ

วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่ อให้

หุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น

ในฉบับเดียวกัน ร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญ

เรี ย กประชุ ม ไว้ ให้ ชั ด เจนในหนั งสื อ ดั ง กล่ า วด้ ว ย ในกรณี

จะเรี ย กประชุ ม เองก็ ได้ ภายในสี่ สิ บ ห้ าวั น นั บ แต่

เมื่อใดก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียก

เช่น นี้ คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในสี่บสิบห้า (45)

ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งในกรณีเช่นนี้

ประชุ ม เพื่ อ การใดไว้ ให้ ชั ด เจน คณะกรรมการต้อ งจั ด

วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ให้ถื อว่าเป็น การประชุ มผู้ ถื อหุ้น ที่คณะกรรมการ

ประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือ น นั บแต่วัน ที่ได้ รับหนั งสื อ

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนด

เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน

จากผู้ถือหุ้น

ระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้

จํ า เป็ น ที่ เ กิ ด จากการจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม และ

ถือ หุ้ น คนอื่ น ๆ รวมกัน ได้ จำนวนหุ้ น ตามที่ บังคับไว้นั้ น จะ

อํานวยความสะดวกตามสมควร

เรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบ

ในกรณี ที่ ปรากฏว่าการประชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น ที่ เป็ น การ

กำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็น

เรี ย กประชุ ม เพราะผู้ ถื อ หุ้ น ตามวรรคสองครั้ ง ใด

การประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท

จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม

ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการ

ตามที่ กําหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถื อหุ้น ตามวรรค

ประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

สองต้ องร่วมกั น รับผิ ดชอบชดใช้ ค่า เสี ยหายที่ เกิ ด

ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ ป็ น การเรี ย ก

จากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้
ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 ,ข้อ 29 และข้อ 38 และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อ
ซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 ,ข้อ 29 และข้อ 38 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสียง
(4)
บัตรเสีย
รวมจำนวนเสียง

จำนวน (หุ้น)
433,488,460
0
0
0
433,488,460

คิดเป็นร้อยละ
100
0
0
0
100

มติ – ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 ,ข้อ 29 และข้อ
38
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นหรือสอบถามเพื่อความเข้าใจ
หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้นจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถาม
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ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีก
ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 11:00 น.

(ลงชื่อ) -นายเอกพล พงศ์สถาพร(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

ประธานที่ประชุม

(ลงชื่อ) -นางสาวปรมาภรณ์ จำนงสุข - ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวปรมาภรณ์ จำนงสุข)
เลขานุการบริษัท
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ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

:

ชื่อ-นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
ประวัติการศึกษา

:
:
:
:

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
(ได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์
53 ปี
ไทย
ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Ph.D.)
International Logistics, Cardiff Business School,
Cardiff University, Wales, United Kingdom
ปริญญาโท : Maitrise en Droit des Affaires
Internationales (L.L.M International Business Law),
Universite de Paris I ,Pantheon-Sorbonne, France
ปริญญาตรี : Licence en Droit International
(L.L.B International Law) , Universite de Paris I,
Pantheon – Sorbonne,France
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
: Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 18/2020
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 44/2004
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 13/2006
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 103/2007
ตำแหน่งปัจจุบัน
: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท
: ไม่มีการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี
ประวัติการทำงาน
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน
กรรมการ
บริษัท โกลบอล อินไซท์ จำกัด
กรรมการ
บริษทั ลีฟวิ่ง เฮดควอเตอร์ จำกัด
(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
: 7 ปี (ปี 2557 – ปัจจุบัน) (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 )
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562
: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4ครั้ง (คิดเป็น 100%)
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มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย
: ใช่
และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม
ประกาศของคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน
ประวั ติ ก ารกระทำผิ ด กฎหมายใน : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอสิระ
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ใน
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ไม่เป็น
ประจำ
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ
ไม่มี
(เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริหาร/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อยท
ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
ไม่เป็น
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบครอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุ รกิจของบริษัท ทั้งยังได้พิจารณาแล้วว่าการ
เป็นกรรมการอิสระของ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นชอบให้ กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเนื่องจากมีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ มีความรู้ในธุ รกิจของบริษัท อีกทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งประธาน
กรรมการตรวจสอบและกรรมอิสระ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ และช่วยผลักดันในการขยายธุรกิจ โดยเน้นการดำเนินงานที่โปร่งใส
ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น ตลอดจนสอดส่องและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริ หารให้แน่ใจว่าได้ปฎิบัติตามหลักการดังกล่าว ทำให้บริษัท
ฯ มีผลประกอบการที่โดดเด่นในปี 2562 ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการบริหาร
กิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
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ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
: ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
(ได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

ชื่อ-นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
ประวัติการศึกษา

:
:
:
:

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

ตำแหน่งปัจจุบัน

:

นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ
70 ปี
ไทย
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Enterprise Risk Management รุ่นที่ 11
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท
: จำนวน 15,000 หุ้น (0.0002%) (ปิดสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 13/03/2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี
ประวัติการทำงาน
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน
- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)
- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
: 7 ปี (ปี 2557 – ปัจจุบัน) (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 )
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562
: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม1 ครั้ง
(คิดเป็น 100%)
มี คุ ณ สมบั ติ ก รรมการตามกฎหมาย : ใช่
แ ล ะ ไม่ มี ล กั ษ ณ ะ ต้ อ งห้ าม ต าม
ประกาศของคณะกรรมการกำกั บ
ตลาดทุน
ประวั ติ ก ารกระทำผิ ด กฎหมายใน : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอสิระ
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ใน
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ไม่เป็น
ประจำ
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ
ไม่มี
(เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริหาร/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อยท
ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
ไม่เป็น
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณ าค่าตอบแทน โดยนายเจริญเกียรติ หุตะ
นานันทะ งดออกเสียงในฐานประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบและเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะต้ อง
ถูก เลือกตั้งกลับเข้ามาเป็ นกรรมการอีก ครั้งหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจ ารณาผ่านกระบวนการกลั่นก รองและพิจ ารณาอย่างรอบครอบ
ระมัดระวังแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งยังได้พิจารณาแล้วว่าการเป็นกรรมการอิสระของนายเจริญเกียรติ
หุตะนานันทะ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นชอบให้ กลับ เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเนื่องจาก
มีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ และในฐานะประธานกรรมสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ ได้นำเสนอและเลือก
กรรมการที่มีคุณสมบัติ มีประสบการณ์ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด พร้อมยังกำหนดนโยบายด้านหลักก ารกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยเน้นการดำเนินงานที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น ตลอดจนสอดส่องและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้แน่ใจว่าได้ปฎิ บัติ
ตามหลัก การดังกล่าว นอกจากนี้ในฐานะประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์ก รได้พิจารณาแผนบริหารความเสี่ย ง โดยครอ บคลุมบริษัทให้
ดำเนินการภายใต้กฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยครบถ้วน ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จะช่วย
สร้างความต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
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ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

:

ชื่อ-นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
ประวัติการศึกษา

:
:
:
:

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / กรรมการ
(ได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม
45 ปี
ไทย
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (MBA)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 148/2018
Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 5/2017
Company Secretary Program รุ่นที่ 65/2015
ตำแหน่งปัจจุบัน
: กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / กรรมการ/ ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท
: จำนวน 200,000 หุ้น (0.003%) (ปิดสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 13/03/2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี
ประวัติการทำงาน
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน
- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)
- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
: 2 ปี (ปี 2561 – ปัจจุบัน) (แต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออก )
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562
: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
มี คุ ณ สมบั ติ ก รรมการตามกฎหมาย : ใช่
แ ล ะ ไม่ มี ล กั ษ ณ ะ ต้ อ งห้ าม ต าม
ประกาศของคณะกรรมการกำกั บ
ตลาดทุน
ประวั ติ ก ารกระทำผิ ด กฎหมายใน : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
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หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบครอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ทางบัญชี และการเงิน
โดยเน้นการดำเนินงานที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จะช่วยสร้างความ
ต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
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บริษัทฯ ได้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ”
เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ ดังนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึก ษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจคว บคุมของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลัก ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคย
เป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบีย นตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่นอวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ ตามวรรคหนึ่ ง รวมถึ ง การทำรายการทางการค้ า ที่ ก ระทำเป็ น ปกติ เพื่ อ ประกอบกิ จ การ การเช่ า หรื อ ให้ เช่ า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิน ทรัพย์หรือบริวาร หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ ออีก
ฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณ
ภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์
ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโ ลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ แล ะไม่
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของงสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกิน
กว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่ าสองปี
ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนั ยในห้าง
หุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรื อบริษัท
ย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรรหนึ่ง 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการให้ตัดสินในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
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การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท
ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกั นหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหน ดค่าตอบแทน
กรรมการประจำปี 2563 โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563
คง อัตราค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม รายครั้ง แก่
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริษัท
จำนวน 40,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ
จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง
2. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประธานกรรมการ
จำนวน 25,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ
จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง
( กรรมการเฉพาะเรื่อง คือกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร )
2. ค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสพิเศษ ของกรรมการบริษัทฯ โดยเห็นชอบให้ค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสพิเศษ โดยพิจารณาจากผลการ
ดำเนินงาน แต่ไม่เกิน 1% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม
องค์ประกอบค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
1. ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
2. โบนัสพิเศษ
(จากผลการดำเนินงานในปี 2562)
3. สิทธิประโยชน์หรือค่าตอบแทนอื่นๆ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
1. ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ปี 2562
ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
คงเดิม
40,000 บาท /ครั้ง
20,000 บาท / คน / ครั้ง
พิจารณาจากผลการดำเนินงาน แต่ไม่
เกิน 1% ของกำไรสุทธิของงบการเงิน
รวม
ไม่มี

40,000 บาท /ครั้ง
20,000 บาท / คน / ครั้ง
พิจารณาจากผลการดำเนินงาน แต่
ไม่เกิน 1% ของกำไรสุทธิของงบ
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 มอบหมายให้ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่าตอบแทนพิจ ารณาจัดสรรค่ าตอบแทนจากวงเงิน สูงสุดที่ ผู้ถือหุ้ นอนุ มัติเป็ น
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมให้กับกรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และนำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนเบี้ยประชุมต่อไป ส่วนของเงินโบนัสที่จ่ายปลายปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานประจำปี โดยให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
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บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทฯ
เสนอชื่อให้เป็นผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
การถือหุ้นในบริษัท
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
ในวาระที่เสนอในการประชุม
ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
การถือหุ้นในบริษัท
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
ในวาระที่เสนอในการประชุม

นายเอกพล พงศ์สถาพร
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
56 ปี
196 ซอยพหลโยธิน 40 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท ; MBA (Finance & Marketing) ,
Northwestern University , USA,
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม

นางวันดี ปฏิเวชวงศ์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
56 ปี
147/26 ซอยหมู่บ้านปัญญา แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
ปริญญาโท : การตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ (การเงิน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

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

--
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A
เขียนที่........................................................................................
Made at
วันที.่ .................เดือน........................................พ.ศ...............................
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า.................................................................................……….............. สัญชาติ………..........................................…...................
I / We
Nationality
อยู่บ้านเลขที.่ ..............……..............................ถนน.…………….................................................ตำบล/แขวง…….............................….............................
Residing at No.
Street
Sub-district
อำเภอ/เขต........................................................... ............จังหวัด..…….....................................................รหัสไปรษณีย์.……….....................................
District
Province
Post Code
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
As a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited,
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม...............................................................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..................................ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต.............................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์.............… หรือ
Street
Sub- district
District
Province
Post Code
OR
(2) นายเอกพล พงศ์สถาพร อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 196 ซอยพหลโยธิน 40 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
หรือ
Mr. Ekaphol Pongstabhon Age 56 years, Residing at No. 196 Soi Phaholyothin 40, Sena Nikhom, Jatujak,
Bangkok
OR
(3) นางวันดี ปฏิเวชวงศ์ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 147/26 ซอยหมู่บ้านปัญญา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
Mrs. Wandee Patiwejwong Age 56 years, Residing at No. 147/26 Soi Mooban Panya, Suan Luang Suan Luang ,
Bangkok

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
---------------------------------
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders’ Annual General Meeting 2020
ในวั น ที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 5 อาคาร WICE PLACE เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่ อ งนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
to be held on April 29, 2020 at 10:00 a.m., at the Meeting Room, 5th Floor, WICE PLACE Building No.88/8 Nonsi Road, Chong
Nonsi, Yan Nawa, Bangkok, Thailand
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
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
ลงชื่อ......................................................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy
ลงชื่อ......................................................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy
ลงชื่อ......................................................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy
หมายเหตุ:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้า ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท
- กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน (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.

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

--
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B
เขียนที่........................................................................................
Made at
วันที.่ .................เดือน........................................พ.ศ...............................
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า.................................................................................……….............. สัญชาติ………..........................................…...................
I / We
Nationality
อยู่บ้านเลขที.่ ..............……..............................ถนน.…………….................................................ตำบล/แขวง…….............................….............................
Residing at No.
Street
Sub-district
อำเภอ/เขต........................................................... ............จังหวัด.…….....................................................รหัสไปรษณีย์.……….....................................
District
Province
Post Code
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
As a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited,
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม...............................................................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..................................ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต.............................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์.............… หรือ
Street
Sub- district
District
Province
Post Code
OR
(2) นายเอกพล พงศ์สถาพร อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 196 ซอยพหลโยธิน 40 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Mr. Ekaphol Pongstabhon Age 56 years, Residing at No. 196 Soi Phaholyothin 40, Sena Nikhom, Jatujak,
Bangkok
หรือ
OR
(3) นางวันดี ปฏิเวชวงศ์ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 147/26 ซอยหมู่บ้านปัญญา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
Mrs. Wandee Patiwejwong Age 56 years, Residing at No. 147/26 Soi Mooban Panya, Suan Luang Suan Luang ,
Bangkok

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders’ Annual General Meeting 2020
ในวัน ที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 5 อาคาร WICE PLACE เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่ อ งนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
to be held on April 29, 2020 at 10:00 a.m., at the Meeting Room, 5th Floor, WICE PLACE Building No. 88/8 Nonsi Road, Chong
Nonsi, Yan Nawa, 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 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 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
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562
Agenda 2 To acknowledge the operating results for the year 2019

(ระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
(This agenda is for acknowledgement, voting is not required)
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและกำไรขาดทุน ประจำปี 2562 สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
Agenda 3 To consider and approve the balance sheet and profit and loss for the year 2019, ended 31
December 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

38

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

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
Agenda 4 To consider and approve the appropriation of profit and dividend payment 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
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda 5 To consider and approve the appointment of 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
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of the certain directors as follows:
ชื่อกรรมการ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์
Name of Director: Associate Professor Ruth Banomyong (PhD)
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

ชื่อกรรมการ นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ
Name of Director: Mr. Charoenkiat Huthananuntha
เห็นด้วย
Approve

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

Independent Director

งดออกเสียง
Abstain
กรรมการอิสระ

Independent Director

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

ชื่อกรรมการ นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม
Name of Director Ms. Busarin Tuanchaem

กรรมการอิสระ

งดออกเสียง
Abstain
กรรมการ
Director

งดออกเสียง
Abstain

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

---------------------------------
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ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
Agenda 6 To consider and approve the Directors' remuneration for the year 2020
(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
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
Agenda 7 To consider and appoint the auditors and determine the audit fees for the year 2020
(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
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
Agenda 8 To consider other matters (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
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.

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


---------------------------------
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
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
ลงชื่อ......................................................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy
ลงชื่อ......................................................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy
ลงชื่อ......................................................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy
หมายเหตุ: 1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่า วาระที่ระบุได้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม
แนบ
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 (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร WICE PLACE เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
The appointment of proxy by a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited, for the Shareholders’
Annual General Meeting 2020 to be held on April 29, 2020 at 10:00 a.m., at Meeting Room, 5th Floor, WICE PLACE
Building No. 88/8 Nonsi Road, Chong Nonsi, Yan Nawa, 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
วาระที่
Agenda

เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Subject:

ชื่อกรรมการ
Name of Director:
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 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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.

ลงชื่อ...........................................................................................ผู้มอบฉันทะ
Signed (...................................................................................) Shareholder
ลงชื่อ......................................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (....................................................................................) Proxy
ลงชื่อ......................................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (....................................................................................) Proxy
ลงชื่อ......................................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (....................................................................................) Proxy
หมายเหตุ:

1. โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท
2. กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมใบมอบฉันทะฉบับนี้

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

--

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

อากรแสตมป์
Stamp
20 บาท
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
เขียนที่........................................................................................
Made at
วันที.่ .................เดือน........................................พ.ศ...............................
Date
Month
Year
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

(1) ข้าพเจ้า.................................................................................……….............. สัญชาติ………..........................................…...................
I / We
Nationality
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)
ให้กับ .......................................................................................................................................
As the Custodian for
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
AS a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited ( “The Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม...............................................................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 โดยทำเครื่องหมาย ✓ หน้าชื่อกรรมการอิสระ ที่ปรากฎข้าง
ท้ายนี้ / Shareholder may appoint 2 proxies and only one of them shall represent him to attend the
(2) นายเอกพล พงศ์สถาพร อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 196 ซอยพหลโยธิน 40 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Mr. Ekaphol Pongstabhon Age 56 years, Residing at No. 196 Soi Phaholyothin 40, Sena Nikhom, Jatujak,
Bangkok
หรือ
OR
(3) นางวันดี ปฏิเวชวงศ์ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 147/26 ซอยหมู่บ้านปัญญา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
Mrs. Wandee Patiwejwong Age 56 years, Residing at No. 147/26 Soi Mooban Panya, Suan Luang Suan Luang ,
Bangkok
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
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anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders’ Annual General Meeting 2020
ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร WICE PLACE เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
to be held on April 25, 2019 at 10:00 a.m., at the Meeting Room, 5th Floor, WICE PLACE Building No. 88/8 Nonsi Road, Chong
Nonsi, Yan Nawa, 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 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 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 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562
Agenda 2 To acknowledge the operating results for the year 2019

(ระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
(This agenda is for acknowledgement, voting is not required)
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและกำไรขาดทุน ประจำปี 2562 สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
Agenda 3 To consider and approve the balance sheet and profit and loss for the year 2019, ended 31
December 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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
Agenda 4 To consider and approve the appropriation of profit and dividend payment 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 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda 5 To consider and approve the appointment of 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
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of the certain directors as follows:
ชื่อกรรมการ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์
Name of Director: Associate Professor Ruth Banomyong (PhD)
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

ชื่อกรรมการ นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ
Name of Director: Mr. Charoenkiat Huthananuntha
เห็นด้วย
Approve

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

Independent Director

งดออกเสียง
Abstain
กรรมการอิสระ

Independent Director

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

ชื่อกรรมการ นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม
Name of Director Ms. Busarin Tuanchaem

กรรมการอิสระ

งดออกเสียง
Abstain
กรรมการ
Director

งดออกเสียง
Abstain

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
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ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
Agenda 6 To consider and approve the Directors' remuneration for the year 2020
(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
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
Agenda 7 To consider and appoint the auditors and determine the audit fees for the year 2020
(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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
Agenda 8 To consider other matters (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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉั นทะนี้ 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 รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ มเติมข้อเท็จจริงประการใด 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.

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้ าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
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
ลงชื่อ...........................................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy
ลงชื่อ...........................................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy

ลงชื่อ...........................................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy
หมายเหตุ:
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้รับฝากและดูแลให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถอื หุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้า ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5.

ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุม มากกว่าวาระที่ระบุได้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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
4.
5.

than one Proxy.
In the agenda regarding election of directors, the entire individual nominated directors, can be elected
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.
Attachment to Proxy Form C
การมอบฉั น ทะในฐานะเป็ น ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น ของ บริ ษ ั ท ไวส์ โลจิ ส ติ ก ส์ จำกั ด (มหาชน) ในการประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น ประจำปี 2563
ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร WICE PLACE เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานครร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
The appointment of proxy by a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited, for the Shareholders’ Annual General
Meeting 2020 to be held on April 29, 2020 at 10:00 a.m., at the Meeting Room, 5th Floor, WICE PLACE Building No. 88/8
Nonsi Road, Chong Nonsi, Yan Nawa, 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

ไม่เห็นด้วย………………เสียง
Disapprove
votes

งดออกเสียง………………เสียง
Abstain
votes

ไม่เห็นด้วย………………เสียง
Disapprove
votes

งดออกเสียง………………เสียง
Abstain
votes

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

ไม่เห็นด้วย………………เสียง
Disapprove
votes

งดออกเสียง………………เสียง
Abstain
votes

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

ไม่เห็นด้วย………………เสียง
Disapprove
votes

งดออกเสียง………………เสียง
Abstain
votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.

ลงชื่อ...........................................................................................ผู้มอบฉันทะ
Signed (...................................................................................) Shareholder
ลงชื่อ......................................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (....................................................................................) Proxy
ลงชื่อ......................................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (....................................................................................) Proxy
ลงชื่อ......................................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (....................................................................................) Proxy
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บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
และระเบียบปฏิบัติในการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วย
ระบบ Barcode โดยบริษัท ควิดแลบ จำกัด และรับบัตรลงคะแนนได้ ณ จุดลงทะเบียน
1. การลงทะเบียน
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือเอกสารเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่
เวลา 8.30 น. ของวันพุธที่ 29 เมษายน 2563
2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
กรณีบุคคลธรรมดา
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่
เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ
แบบ ค. จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wice.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ หากมี
การแก้ไข หรือ ขีดลบข้อความที่สําคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกํากับไว้ทุกแห่ง และหนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20.-บาท
ผู้มอบฉันทะ
โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบ
ฉันทะ ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ประกอบการมอบฉันทะ
ผู้รับมอบฉันทะ
โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบ
ฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้
•
นายเอกพล พงศ์สถาพร
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรกรรมการบริษัท
อายุ 56 ปี
หรือ
•
นางวันดี ปฏิเวชวงศ์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
อายุ 56 ปี
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานไปยัง
เลขานุการบริษัท บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
กรณีนิติบุคคล
กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
(ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผู้มี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้แนบสําเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่
มีอํานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่า วจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary
Public) หรือหน่วยราชการที่มีอํานาจไม่เกิน 3 เดือน
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สําหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย
และให้ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคําแปล
ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง
(ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

3. วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
3.1 ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน
(1) ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงทะเบียนก่อนจึงลงคะแนนได้ในแต่ละวาระการประชุมที่ยังไม่ปิดรับการลงคะแนน โดยต้องยื่นบัตรลงคะแนนก่อน
มีการประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของวาระนั้น ๆ โดยยื่นบัตรลงคะแนนให้ตรงวาระที่ผู้ดำเนินการประชุมเรียกเก็บ
(2) กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเหมือนกับผู้ที่มา
ประชุมด้วยตนเอง กรณีผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะนับคะแนนตามบัตรลงคะแนน ที่
ผู้รับมอบฉันทะส่งให้บริษัทตอนลงทะเบียน
(3) ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน
และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
(4) ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามีมติเห็นด้วย ตามที่ประธานเสนอต่อ
ที่ประชุม บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่
นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้นๆ แล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น
3.2 หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง
(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง
(2) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยเสียงดังต่อไปนี้
(2.1) กรณีปกติ ให้ถือเอาเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(2.2) กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นตามกฎหมายหรือข้อบังคับ
นั้นกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ระบุไว้ในแต่ระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมว่ามติให้แต่ละวาระจะต้ องไดรับการอนุมัติด้วยคะแนน
เสียงเท่าใด
(2.3) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
(2.4) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระประชุมวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น และประธานอาจจะเชิญให้ออกนอกที่
ประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
3.3 หนังสือมอบฉันทะและบัตรลงคะแนน
(1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่สามารถ
แบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
(2) เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (2) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. และ (3) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ได้ระบุการลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ โดย
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เจ้าหน้าที่จะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว และ
จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
(3) การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งด
ออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่ เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้
คะแนนเสียงที่ประกาศได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียง
ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว
(4) เมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ว ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุม จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบการแจ้งผลการลงคะแนน
เสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จานวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
(5) หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสีย งลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนน
ล่วงหน้าในวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่เพือ่ บันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
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ข้อบังคับของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

หมวด 4
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 38 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ ” การประชุม
สามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิ สามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รว มกันได้
จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้
ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม
ตามที่กำหนดไว้ตามข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
ข้อ 39

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(3) พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัท
(6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 40 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ 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 และคำ แนะนำของ
คณะกรรมการให้เรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบี ยนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ข้อ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้
ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด
ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้
ข้อ 42 การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่ น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ( 1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม
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ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ ครบเป็นองค์ประชุม
ตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เ ป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุ ม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบ
องค์ประชุม
ข้อ 43 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีห น้าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการ
ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้า มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มี
รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) เป็นประธานในที่ประชุ ม และให้การประชุมดำเนินไป
ตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ข้อ 44 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) การออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสีย งหนึ่งนั้น
มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ
ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วน
วิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ข้อ 45

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและก็มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษั ททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการ
ธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุน
(ง) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน
(จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
(ฉ) การออกหุ้นกู้
(ช) การควบบริษัท
(ซ) การเลิกบริษัท
(ฌ) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 46 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจาณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไป ให้ที่ประชุมกำหนด
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สถานที่วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
ข้อ 47 สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาขอ งบริษัท
หรือจังหวัดใกล้เคียง ตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
วันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ผู้ถือหุ้น –WICE

มาด้วยตนเอง

ผู้รับมอบฉันทะ

จุดคัดกรอง / โต๊ะลงทะเบียน
(ตั้งแต่เวลา 8.30 น.)

จุดคัดกรอง / โต๊ะลงทะเบียน
(ตั้งแต่เวลา 8.30 น.)

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนและบัตรประจำตัว

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน,
หนังสือมอบฉันทะและหลักฐานประกอบ
พร้อมบัตรประตำตัวผู้รับมอบฉันทะ

รับบัตรลงคะแนน
เข้าห้องประชุม
ประธานเปิดประชุม (เวลา 10.00 น.)
พิจารณาวาระการประชุมตามลำดับ

วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท
ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ยกมือ
เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการนับ
คะแนน โปรดระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม
และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที

วาระเลือกตั้งกรรมการบริษทั ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดระบุ
ความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษทั เป็นรายบุคคล พร้อม
ทั้งลงนาม กรณี ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกมือ
เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน เมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้
เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

สรุปผลคะแนนให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

57
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่ตั้ง
โทรศัพท์
สำหรับแท็กซี่
การเดินทาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

อาคาร WICE Place 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
02-681-6181 ต่อ 3501
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่บนถนนนนทรี ระหว่างซอย 19 และซอย 20
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสช่องนนทรี สถานีรถโดยสารบีอาร์ที (BRT) ลงสถานีนราราม 3 และต่อวินมอเตอร์ไซค์
ณ 7-11 ซอยนราธิวาสฯ 30 และแจ้งว่าไปตึกไวส์ (WICE)

Innovative Logistics Service and Solution Provider

