หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1

วันที่ 25 มีนาคม 2564
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
รายงานประจาปี 2563 ในรูปแบบ QR Code
ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริษัท
นิยาม “กรรมการอิสระ”
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2563
ข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็ นกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ เป็ นผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
ข้ อปฏิบตั ิสาหรับการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
ข้ อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แบบฟอร์ มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
แบบฟอร์ มส่งคาถามล่วงหน้ าสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 (E-AGM)

ด้ วยคณะกรรมการของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ในรู ป แบบการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-AGM) ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งในการประชุมครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ น วาระการประชุม และ/หรื อ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 26 ตุลาคม 2563 – วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่า ไม่มีผู้
ถือหุ้นเสนอเรื ่องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลใด เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัท ดังนั ้น บริษัทฯ
จึงได้ กาหนดระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

: บริษัทฯ ได้ จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 และได้
จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 และได้ จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนดแล้ ว พร้ อมทังได้
้ เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ แล้ ว
โดยรายละเอียดปรากฏตามสาเนาที่ได้ ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ ตามสิ่งที่ส่ง
มาด้ วยลาดับ 1
: คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2563 ได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง จึงเห็นควรเสนอที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2

การลงมติ

: วาระนีต้ ้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2. รับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ความเห็นของคณะกรรมการ
การลงมติ

: บริษัทฯ ได้ สรุปรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึง่ เกิดขึ ้นในรอบ
ปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2563 ซึ่งอยู่ในรูป QR Code ที่ได้ ส่งมา
พร้ อมกับหนังสือเชิญ ประชุมแล้ วฉบับนี ้ โดยจัดทาขึน้ ตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับ 2
: คณะกรรมการพิจารณาแล้ ว เห็นควรเสนอรายงานประจาปี 2563 ซึ่งสรุ ป ผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2563 ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
: วาระนี ้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและกาไรขาดทุน ประจาปี 2563 สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และ
ตามข้ อ บังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 64 ที่กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทางบการเงิน
ประจาปี 2563 ณ วันสิ ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติใน
การประชุมสามัญประจาปี
งบการเงินสาหรับรอบบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริ ษัทฯ ได้ จัดทาขึน้ โดยถูกต้ อง
ตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่ ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริ ษัทแล้ ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจาปี 2563ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้ วยลาดับ 2 ซึง่ สรุปสาระสาคัญดังนี ้
(หน่วย : บาท)
รายการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์
2,045,500,114
1,106,927,618
หนี ้สินรวม
1,069,896,210
262,067,830
*ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
877,044,087
844,859,788
รายได้ รวม
4,005,569,895
796,033,189
*กาไรสิทธิส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
201,084,396
96,732,080
กาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
0.31
0.15
* ไม่รวมส่วนของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการ

: คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็น ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบ
บัญชีและได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ ว
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การลงมติ

: วาระนีต้ ้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม )
และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 45 กาหนดให้ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ น ทุน
สารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุน
ส ารองนี จ้ ะมี จ านวนไม่ น้ อยกว่ า ร้ อยละ 10 ของทุ น จดทะเบี ย น และตามมาตรา 115 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริษัทฯ
ข้ อ 43 ให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรื องดเว้ นการจ่ายเงินปั นผล
จากผลการดาเนินงาน โดยต้ อ งนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนึ่ง บริ ษัทฯ มี
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่า ร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิหกั ภาษี เงินได้ นิติบุคคล และ
สารองตามกฎหมายสาหรับงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึน้ อยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อ ง ความจาเป็ น และความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร
ทัง้ นี ้ จากผลประกอบการของบริ ษัทฯ ประจาปี 2563 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ จากงบเฉพาะกิ จ การ
96,753,628.83 บาท บริ ษั ท ฯ จึ ง ตัง้ เงิ น ส ารองตามกฎหมายไม่ น้ อ ยกว่ า 5% เป็ น เงิ น จ านวน
4,857,475 บาท ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ ตงั ้ เงินสารองตามกฎหมายไว้ ครบถ้ วนแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด สาหรับผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ ประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นซึ่งมีจานวนหุ้นทังหมด
้
651,899,500
หุ้น ในอัต ราหุ้น ละ 0.14 บาท รวมเป็ น เงิ น จ านวนทัง้ สิ น้ จ านวน 91,265,930 บาท หรื อ คิ ด เป็ น
อัตราส่วนร้ อยละ 94.33 ของกาไรสาหรับปี ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ ที่
กาหนดไว้
อัตราการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2563 เปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมา สรุปได้ ดงั นี ้
เปรียบเทียบอัตราการจ่ ายเงินปั นผล และกาไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)
ปี 2563
รายละเอียด
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
(ปี ที่เสนอ)
กาไรสุทธิ (บาท)
102,182,602 109,747,784 83,136,150 96,753,628.83
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น
0.12 บาท
0.13 บาท
0.09 บาท
0,14
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
76.56%
77.22%
70.57%
94.33%
เทียบกาไรสุทธิ (%)

ความเห็นของคณะกรรมการ

: คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ควรเสนอที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารตัง้ ส ารองตาม
กฎหมายประจาปี 2563 เป็ นเงินจานวน 4,857,475 บาท และการจ่ายเงินปั นผลสาหรั บผลการ

4

การลงมติ

ดาเนินงานประจาปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท สาหรั บรอบปี บัญ ชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 โดยการจ่ายเงินปั นผลจะจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่ง
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่
19 พฤษภาคม 2564 ทังนี
้ ้ อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท ฯ
แต่การให้ สิทธิดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้ องนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
: วาระนีต้ ้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และ
ตามข้ อ บังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 22 ซึ่งกาหนดว่า “ในการประชุมสามัญ ประจาปี ทุกครั ง้ กรรมการ
จะต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่
จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริ ษัทเป็ นบริษัทมหาชน
การออกจากตาแหน่งของกรรมการตามวาระนั ้นจะใช้ วิธีการจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี ต่อๆ ไปให้
กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคน
อยู่ในตาแหน่ง นานเท่ าๆ กัน เป็ นจานวนมากกว่ าจ านวนที่ต้อ งพ้ นจากตาแหน่ง ในคราวนัน้ ให้
กรรมการดังกล่าวพ้ นจากตาแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทังนี
้ ้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั ้นๆ อาจถูกเลือก
ให้ เข้ ามารับตาแหน่งใหม่อีกก็ได้ ”
โดยในการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2564 มี ก รรมการบริ ษั ท ที่ ค รบก าหนดต้ อ งออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน ได้ แก่
(1) นายเอกพล พงศ์ สถาพร
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
(2) ดร.อารยา คงสุนทร
ตาแหน่ง กรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(3) นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร ตาแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อนึ่ง เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบตั ิต่อผู้ถือ
หุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่ าเที ยมกัน บริ ษัทฯ ได้ ให้ สิทธิ ผ้ ูถือ หุ้นรายย่อ ยเสนอชื่อ บุ ค คลที่
พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ ารับการพิ จารณาเลือ กตัง้
เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เป็ นการล่วงหน้ า ตัง้ แต่วันที่ 26
ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้ เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิที่บริษัท
ฯ กาหนดไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ http://www.wice.co.th ทัง้ นี ้ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาดังกล่า ว
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิ จารณารับเลื อกตัง้ เป็ นกรรมการของ
บริ ษัทฯ แต่อย่างใด
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาองค์ประกอบของคณะ
กรรมการฯ คุณ สมบัติ ข องกรรมการตามพระราชบัญ ญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ 2535 ความรู้
ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ซึ่งสามารถที่
จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตังกรรมการที
้
่ออกตามวาระทัง้ 3 คน ได้ แก่ (1) นายเอก
พล พงศ์สถาพร (2) ดร.อารยา คงสุนทร และ (3) นางสาวฐิ ติมา ตันติกลุ สุนทร กลับเข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นของคณะกรรมการ

: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อ พิจารณาแล้ ว เห็นชอบตามความเห็ นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัท ฯ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกาหนดต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระดังต่อไปนี ้
กลับเข้ าเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
(1) นายเอกพล พงศ์ สถาพร
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
(2) ดร.อารยา คงสุนทร
ตาแหน่ง กรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(3) นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร ตาแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการผู
้
้ ที่ออกตามวาระดังกล่าว ให้ มีผลตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เป็ นต้ นไป
ทัง้ นี ้ กรรมการที่ ไ ด้ รั บ เสนอชื่ อ ในครั ง้ นี ้ ได้ ผ่ า นกระบวนการกลั่น กรอง หรื อ การพิ จ ารณาอย่ าง
รอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถกากับดูแลกิจการให้ บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนได้ ให้ ข้อแนะนา
ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน รวมถึงมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมที่ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) และประกาศของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด และ
ไม่มีลักษณะต้ องห้ ามแต่งตัง้ ให้ เป็ นกรรมการบริ ษัทตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อแต่งตัง้
ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับ 3
นอกจากนี ้ นายเอกพล พงศ์สถาพร ซึ่งได้ รับเลือกให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระต่อไป
อีกวาระหนึ่งนั ้น มีคุณสมบัติการเป็ นกรรมการอิสระครบถ้ วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กาหนด ซึ่ง
เท่ากับข้ อกาหนดขัน้ ต่าตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับ 4
ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ ข้อแนะนาต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ ได้
อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง อนึ่ง แม้ ว่าการที่ นาย
เอกพล พงศ์สถาพร ได้ รับเลือกให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งนัน้ เป็ น
การดารงตาแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่าระยะเวลา 9 ปี แต่เนื่องจากในขณะที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระนัน้ นายเอกพล พงศ์สถาพร ได้ ปฏิบัติหน้ าที่เป็ นอย่ างดี โดยได้ นาความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เพื่อ ให้ ข้ อ เสนอแนะอันเป็ น ประโยชน์ ใ นการก าหนดกลยุทธ์ และ
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นโยบายการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ กรรมการที่ดารงตาแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้ และ
ประสบการณ์ เ กี่ ย วกับ การดาเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ เป็ น อย่ า งดี ในขณะที่ ก รรมการอิ สระที่ ดารง
ต าแหน่ ง ต่ อ เนื่ อ งยัง คงสามารถแสดงความเห็ น ได้ อ ย่ า งเป็ น อิ สระและเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้ อง รวมถึงเป็ นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ
การลงมติ

: วาระนีต้ ้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทงหมดตามข้
ั้
อ (1) เพื่อเลือกตังบุ
้ คคลเดียวหรื อ
หลายคนเป็ น กรรมการก็ ไ ด้ แต่ จ ะแบ่ ง คะแนนเสี ย งให้ ก รรมการคนใดมากหรื อ น้ อ ยกว่ า
กรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้ รั บคะแนนเสี ยงสูงสุดตามล าดับจะได้ รั บเลื อ กตัง้ ให้ เ ป็ น กรรมการเท่ า จ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นั น้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นั ้นให้ ประธานเป็ นผู้ออก
เสียงขี ้ขาด
ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการปฏิบัติตามการกากับดูแลกิจการที่ดีในการเลือกตังกรรมการในครั
้
ง้ นี ้ บริ ษัท ฯ จะ
เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และ
ตามข้ อ บังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 32 ที่กาหนดว่าการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการให้ เ ป็ น ไปตามมติ ข องที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ

: คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ควรเสนอที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาและอนุ มัติ อัต รา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564 โดยมีรายละเอียดนโยบาย
และหลักเกณฑ์ เกี่ ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อ ยในรู ปแบบเบีย้
ประชุม และโบนัสพิเศษสาหรับกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับ 5 ซึง่ สรุปสาระสาคัญดังนี ้
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
1. ค่าเบี ้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

ค่ าเบีย้ ประชุม (บาท/ครัง้ )
ปี 2563

40,000 บาท /ครัง้
20,000 บาท / คน / ครัง้

ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)
คงเดิม
40,000 บาท /ครัง้
20,000 บาท / คน / ครัง้
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2. โบนัสพิเศษ
(จากผลการดาเนินงานในปี 2563)

พิจารณาจากผลการดาเนินงาน พิจารณาจัดสรรตามผลสาเร็จของ
แต่ไม่เกิน 1% ของกาไรสุทธิของ การด าเนิ น งานตามกลยุท ธ์ ข อง
งบการเงินรวม
บริ ษัท เป็ นเงินจานวน 2,000,000
บาท

3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ
ไม่มี
ไม่มี
ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการชุ ด
คงเดิม
ย่ อย
1. ค่าเบี ้ยประชุม
- 25,000 บาท /ครัง้
- 25,000 บาท /ครัง้
- ประธานกรรมการ
- 20,000 บาท / คน / ครัง้
- 20,000 บาท / คน / ครัง้
- กรรมการ
- จ่ า ยเฉพาะกรรมการที่ เ ข้ า - จ่ า ยเฉพาะกรรมการที่ เ ข้7า
ประชุม
ประชุม
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น
ทัง้ นี ้ ค่าตอบแทนกรรมการในรู ปแบบเบีย้ ประชุม และโบนัสพิเศษ จากัดวงเงิน ไม่ เ กิ น
5,000,000 บาท
การลงมติ

: วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และ
ตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 67 ซึง่ กาหนดว่า“ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจาปี
ของบริ ษัท และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัท ผู้สอบบัญชีผ้ ซู ึ่งออกไปนั ้นจะเลือกกลับเข้ าตาแหน่ง
อีกก็ได้ ” และข้ อ 68 ซึง่ กาหนดว่า“ผู้สอบบัญชีอาจเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็ นกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้ าง หรือผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริษัท”
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือ กและเสนอแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญ ชีประจาปี 2564 โดยได้
ประเมิ น จากความเป็ นอิ ส ระของผู้ ส อบบัญ ชี ทัก ษะความรู้ ความสามารถของที ม งาน และ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้ รับ และความเหมาะสมของค่าสอบ
บัญชีแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น
แต่งตัง้ บริษัท สานักงาน อี วาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2564 โดยมีรายชื่อดังนี ้
1. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
(ผู้ลงลายมือในงบการเงินบริษัท ปี 2563)
2. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ
(ผู้ลงลายมือในงบการเงินบริษัท ปี 2561)
3. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือในงบการเงินบริษัท)
4. นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6107
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือในงบการเงินบริษัท)
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โดยกาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญ ชีข้ างต้ นคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่อ งบ
การเงินของบริ ษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญ ชีข องบริ ษัทฯ และในกรณี ที่ผ้ ูสอบบัญชี
ดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท สานักงาน อี วาย จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่าน
อื่ น ของบริ ษั ท ส านัก งาน อี วาย จ ากัด ที่ ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ให้ ความเห็นชอบ ทาหน้ าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และ
ลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้
ทังนี
้ ้ บริษัท สานักงาน อี วาย จากัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั ้น เป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับ
ความเห็ น ชอบจากส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และไม่ มี
ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้ อง
กับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ
อนึ่ง บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จานวน 2 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จากัด และ
บริ ษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จากัด (ETL) มีผ้ สู อบบัญชีสงั กัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับ
บริ ษัทฯ ส่วนบริ ษัทย่อยในต่างประเทศที่ได้ มีการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจากสานักงานอื่น เนื่องจากมี
ความเหมาะสมต่อขนาดและการดาเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริ ษัทจะดูแลให้ การจัดทางบการเงิน
รวมสามารถดาเนินการได้ ทนั ตามกาหนดเวลา
และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี ดงั นี ้

ความเห็นของคณะกรรมการ

การลงมติ

รายละเอียด

ปี 2562

ปี 2563

ค่าสอบบัญชีประจาปี
ค่าสอบทานรายไตรมาส
(ไตรมาส 1,2,3 รวม)
รวมทัง้ สิน้

1,610,000
960,000

1,180,000
810,000

ปี 2564
(ปี ที่เสนอ)
1,180,000
810,000

2,570,000

1,990,000

1,990,000

: คณะกรรมการได้ พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็ นอิสระ มาตรฐานการทางาน ผลการปฏิบตั ิงาน และ
เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ จดทะเบียนอื่นในระดับ
เดี ย วกัน แล้ ว มี ค่ า สอบบัญ ชี ที่ เ หมาะสมแล้ ว เห็ น ชอบตามที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณา
คัดเลือกเสนอ โดยเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นแต่งตังบริ
้ ษัท สานักงาน อี วาย จากัด โดยมี
รายชื่อดังต่อไปนี ้ (1) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรื อ (2)
นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรื อ (3) นางสาวสุมนา
พันธ์พงษ์ สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ (4) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6107 เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2564 ของบริ ษัทฯ โดยกาหนดจานวน
เงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดข้ างต้ น เป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้น 1,990,000 บาท
: วาระนีต้ ้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
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ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ทังนี
้ ้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้ าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์ มลงทะเบียน
สาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารยืนยันตัวตนโดยมีรายละเอียดปรากฎตามหนังสือเชิญประชุมมายัง บริ ษัท
ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 มายังช่องทางดังต่อไปนี ้ โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้
ทางไปรษณีย์ : นางสาวปรมาภรณ์ จานงสุข (เลขานุการบริษัท)
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
อีเมล
: secretary2@wice.co.th โทรสาร : 02-681-6123 ,02-681-6173
หลังจากบริษัทตรวจสอบข้ อมูลเพื่อยืนยันตัวตนแล้ ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สาหรับการ
เข้ าใช้ โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้ แจ้ งบริษัทไว้ หากผู้ถือหุ้นท่าน
ใดไม่สะดวกที่จะเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเข้ าร่วมประชุม ผู้
ถือหุ้นแทนตนได้ โดยรายละเอียดและข้ อปฏิบตั ิสาหรับการประชุมเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้ วยลาดับ 8
อนึ่ง การเข้ าใช้ ระบบการจัดประชุมผู้ถือ หุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครัง้ นีเ้ ป็ นของบริ ษัท ควิดแลบ จากัด ซึ่งเป็ นผู้
ให้ บริการที่ได้ รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้ านสารสนเทศของ
ระบบควบคุมการประชุมเวอร์ ชนั 1.1 ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติคณะกรรมการบริษัท

นางสาวปรมาภรณ์ จานงสุข
เลขานุการบริษัท
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บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
วันพุธ ที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2563
ณ ห้ องประชุมชัน้ 5 อำคำรไวส์ เพลส บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

เริ่มประชุม 10.00 น.
นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการบริ ษัท ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุมกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติในที่ประชุม จากนัน้ แนะนา
กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี ซึง่ มาเข้ าประชุม โดยมีรายนามดังต่อไปนี ้
1. นายเอกพล

พงศ์สถาพร

2. รศ.ดร.รุธิร์
พนมยงค์
3. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ
4.
5.
6.
7.

ปฏิเวชวงศ์
คงสุนทร
คงสุนทร
ตันติกลุ สุนทร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการและสนับสนุน /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / ผู้อานวยการ
บัญชีและการเงิน

อัศวมานะ
พูลสมบัติ
ชัยสาม
จานงสุข

ผู้จดั การทัว่ ไป
ผู้ช่วย ผู้จดั การทัว่ ไป
ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงานอี วาย จากัด
เลขานุการบริษัท

นางวันดี
ดร.อารยา
นายชูเดช
นางสาวฐิติมา

8. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม
9.
10.
11.
12.

นางสาวสาวดี
นางสาวสุนทรี
นางสาวปิ ญชา
นางสาวปรมาภรณ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท

โดยกรรมการบริษัทฯ มีทงหมด
ั้
8 คน เข้ าร่วมประชุมครัง้ นี ้ 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของกรรมการทังหมด
้
ประธานฯ แจ้ งต่อผู้ถือหุ้นว่า หากในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นท่านใดมีคาถาม ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นระบุคาถามในแต่ละวาระ ลงในกระดาษที่ทางบริษัท
ฯ แจกให้ (ที่ประชุมจะรับเฉพาะคาถามที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร) และบริษัทฯ จะระบุคาตอบและเปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้ อมกับรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม เพื่อลดการสัมผัส ลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่่ า หรือ (COVID-19) และการ
ประชุมจะดาเนินการไปอย่างกระชับที่สดุ
บริษัทฯ ปฎิบตั ิตามคาแนะนาของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา หรือ (COVID-19) สาหรับ
การประชุม สัมมนา หรื อกิจกรรมอื่นที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน ฉบับลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจัดให้ มีระบบคัดกรองผู้เข้ าร่วมประชุ ม จัดเตรี ยมจุดล้ าง
มือและเจลแอลกฮอร์ รวมทังแนะน
้
าให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมทุกคนใส่หน้ ากากอนามัยไว้ ตลอดเวลาที่เข้ าร่วมประชุม ก่อนเข้ าสู่การประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ เข้ าใจ
ในขันตอนการลงคะแนนเสี
้
ยง ประธานฯ มอบหมายให้
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นางสาวปรมาภรณ์ จานงสุข เลขานุการบริษัท ทาหน้ าที่เลขาที่ประชุม เป็ นผู้ชี ้แจงหลักเกณฑ์ ขันตอนการออกเสี
้
ยงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียง
ต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียง ต่อหนึ่งหุ้น และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” หรือ”
งดออกเสียง” จะแบ่งแยกจานวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้
2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้ าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ให้ ถือว่าเห็นชอบตามมติที่เสนอ แต่ถ้าหากผู้ถือ
หุ้นท่านใดต้ องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” ให้ ทาเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนแล้ วยกมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของ
บริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
3. จานวนหุ้นรวมที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผ้ ถู ือหุ้นบางท่านที่เข้ ามาร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นหลั งจาก
เปิ ดประชุมแล้ ว ซึง่ การแจ้ งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระโดยใช้ จานวนหุ้น
ของผู้เข้ าร่วมประชุมล่าสุด
ทังนี
้ ้ ขอเรี ยนชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า คะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมครัง้ นี ้ จะใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถื อหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด สาหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทน
้
กรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทได้ จดั ให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล และบริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้ าประชุม/
และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนันๆ
้ และวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 จะใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทัง้ นี ้ เมื่อการประชุมเสร็ จสิ ้น ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งบัต รลงคะแนนเสียงของท่าน
ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ ณ ประตูทางออก เพื่อให้ หลักฐานการลงคะแนนสมบรู ณ์
ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมและ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่ อรับการ
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 21 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
และ/หรื อเสนอบุคคลใดเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท พร้ อมทัง้ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งคาถามที่เกี่ยวข้ องกั บการประชุมสามัญ
ครัง้ นี ้ได้ ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม ปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามมา และขอแนะนานายภานุวฒ
ั น์ นวลลาใย จากบริ ษัท สานักงานกฎหมายสากลธีรคุปต์
จากัด ซึง่ รับหน้ าที่เป็ นพยานในการลงคะแนนเสียงและตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุม และบริษัท ควิดแลบ จากัด ซึง่ รับหน้ าที่เป็ นผู้นบั คะแนนเสียงของผู้
ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 104 กาหนดว่าประธานกรรมการเป็ นประธานของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ นายเอกพล พงศ์สถาพร เป็ นประธานกรรมการ จึงเป็ นผู้ทาหน้ าหน้ าที่ประธานในวันนี ้
ประธานฯ แจ้ งสรุปจานวนผู้เข้ าร่วมประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองจานวน 42 ราย และผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจานวน 18 ราย
รวมเป็ นทังหมด
้
60 ราย นับจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 421,857,882 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 64.71 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้ วทังหมด
้
โดยหุ้นที่ชาระแล้ วทังสิ
้ ้นของบริษัท
จานวน 325,949,750 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 651,899,500 หุ้น ทัง้ นีค้ รบเป็ นองค์ประชุมตามระเบียบข้ อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้ อ 38 จึงขอเปิ ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดย

บริษัทฯ ได้ จดั ส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกรายเป็ นการล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา และหากไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใดขอแก้ ไขรายงานจะขอให้ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดทักท้ วงหรือขอแก้ ไขรายงานการประชุมเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจาปี 2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยวาระนี ้ใช้ มติเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ผู้ถือหุ้น
จานวน (หุ้น)
คิดเป็ นร้ อยละ
(1)
เห็นด้ วย
421,496,079
100.00
(2)
ไม่เห็นด้ วย
0
0
(3)
งดออกเสียง
0
0
(4)
บัตรเสีย
0
0
รวมจานวนเสียง
419,206,660
421,496,079
หมายเหตุ : ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้น เข้ าร่วมประชุมเพิ่มขันจากเมื
้
่อตอนเริ่มเปิ ดประชุม จานวน 130,000 หุ้น
มติ – ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2562
ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร สรุ ปรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ซึ่งได้ มีมติรับทราบโดย

คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 2/2563 เมื่อวัน ที่ 27 กุมภาพัน ธ์ 2563 เป็ น ที่ เรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ แ ก่ผ้ ูถือหุ้น ทราบ ซึ่งมี
รายละเอียดที่ปรากฎในรายงานประจาปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ตามที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร สรุปผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ โดยมีสาระสาคัญดังนี ้ นาเสนอโครงสร้ างของกลุ่มบริ ษัท และ
สัดส่วนรายได้ รวมของกลุ่มบริ ษัทฯ ในปี 2562 โดย WICE TH 33% , WICE SG 21% , WICE HK 26% และ ETL 20% รายได้ บริ การอยู่ที่ 2,221 ล้ านบาท
และปี 2561 อยู่ที่ 1,832 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ คิดเป็ นร้ อยละ 20.58 การรับรู้รายได้ จากการที่บริษัทลงทุนในบริ ษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จากัด ในสัดส่วน
ร้ อยละ 40 ของจ านวนหุ้น สามัญ ทัง้ หมด อี ก ทัง้ WICE Logistics (Hong Kong) Limited ก็ ไ ด้ มี ก ารลงทุน ใน WICE Logistics (Shenzhen) Company
Limited ในสัดส่วนร้ อยละ 70 ของจานวนหุ้นสามัญทัง้ หมด บริ ษัทฯ จึงต้ องมีการรับรู้รายได้ เข้ ามาในงบการเงิน ทาให้ รายได้ จากการบริ การเพิ่มขึ ้นอย่างมี
สาระสาคัญ
สัดส่วนรายได้ แยกตามบริการหลักที่ให้ บริการของบริษัทฯ สาหรับปี 2562
1) การให้ บริการรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) คิดเป็ นร้ อยละ 28
2) การให้ บริการรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) คิดเป็ นร้ อยละ 36
3) การให้ บริการโลจิสติกส์ ประกอบไปด้ วยงานพิธีการศุลกากร การขนส่งภายในประเทศและการให้ บริการคลังสินค้ า คิดเป็ นร้ อยละ 15
4) การให้ บริการขนส่งข้ ามพรมแดน (Cross Border Services) คิดเป็ นร้ อยละ 21%
กาไรขันต้
้ นของบริษัทรวม สาหรับปี 2563 จานวน 352.37 ล้ านบาท ลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 6.66 กาไรสุทธิของบรัท สาหรับปี 2562 จานวน 62 ล้ าน
บาท ลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 35.58 เนื่องจาก บริ ษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จากัด เป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจด้ านการขนส่งข้ ามแดน จึงมีต้นทุนเกี่ยวกับ
การลงทุนในรถหัวลากค่อนข้ างสูง ทาให้ มีต้นทุนในการจัดการเพิ่มขึ ้น มีผลทาให้ สดั ส่วนต้ นทุนเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ สูงอัตราการทากาไรจึงลดลงไปด้ วย
โดยรายละเอียดได้ ปรากฎตามรายงานประจาปี 2562 ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว

และรายงานถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ตคอรัปชัน่ ซึ่งในปี 2562 บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินกิจกรรมสาคัญๆ ที่ แสดงออก
ถึงความุ่งมัน่ ในการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชันของบริษัทฯ สรุปได้ ดังนี ้
1. บริษัทฯ กาหนดให้ มีนโยบายการป้องกันและต่อต้ านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน รวมถึงกาหนดแนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้ านทุจริตคอร์รัป
ชันไว้ อย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้ อมกับเปิ ดเผยให้ บคุ คลทัว่ ไปได้ รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

2. บริษัทฯ ได้ กาหนดแนวปฎิบตั ิในเรื่องการรับ -ให้ ของขวัญ การเลี ้ยง หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายต่อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน
และประกาศใช้ ทวั่ ทัง้ องค์กรเพื่อให้ บุคลากรของกลุ่มบริ ษัทฯ ถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครั ด โดยจะไม่เรี ยกร้ อง / ไม่รับของขวัญ ของกานัล การ
เลี ้ยงรับรอง หรือสิ่งตอบแทนใดๆ จากผู้ร่วมดาเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดความลังเลใจในการปฏิบตั ิหน้ าที่ หรื อการเลือก
ปฏิบัติ หรื อการกระทาใดๆ ที่ก่อให้ เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกัน และสื่อสารให้ แก่ บุคคลภายนอกที่มีส่วนร่วมในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
ได้ รับทราบ เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบตั ิงานของบริษัทฯ ให้ เป็ นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้ องตามกฎหมาย
3. ในปี 2563 บริษัทฯ จะทาการทบทวนแบบประเมินตนเองของโครงการฯ ทัง้ 71 ข้ อ และเข้ ากระบวนการสอบทานโดยผู้ตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี ้ โดยขอให้ ระบุคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระ
มติ – ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน
ประจาปี 2562 สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 ซึ่งได้ ต รวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ อนุญ าตและได้ มีมติ อนุมัติ โดยคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ในการประชุม
คณะกรรมการ ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี ้
(หน่วย: บาท)
รายการ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์

1,573,572,312

937,719,035

หนี ้สินรวม

686,973,040

130,947,375

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

886,599,272

806,771,660

2,230,883,087

825,662,386

61,973,826

83,136,150

0.10

0.13

รายได้ รวม
กาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
กาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

โดยรายละเอียดปรากฏตามสาเนางบแสดงฐานการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นใน
รูปแบบ QR Code พร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี ้ โดยขอให้ ระบุคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
คำถำม : นำยฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมามาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่าในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 29 เรื่ องเงินลงทุนเผื่อ
ขาย ที่ลงทุนในหน่วยลงทุน เป็ นเงินลงทุนในตลาดทุนหรือในตลาดเงิน
คำตอบ : สาหรับเงินลงทุนเผื่อขายที่ลงทุนในหน่วยลงทุน เป็ นเงินลงทุนในตลาดเงิน
คำถำม : นำยฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมามาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์การลงทุนในหน่วยลงทุนนี ้คืออะไร
และมีแนวทางในการใช้ เงินจานวนนี ้ไปสร้ างรายได้ มากกว่านี ้หรือไม่
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บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

คำตอบ : บริษัทฯ มีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนในหน่วยลงทุนตลาดเงินคือ เพื่อเป็ นการบริหารเงินสด และเพื่อเป็ นการสารองเงินสาหรับการขยาย
ธุรกิจ สาหรับแนวทางการใช้ เงินเพื่อสร้ างรายได้ มากกว่าเดิม บริ ษัทจะใช้ เงินในการขยายธุรกิจในอนาคตเพื่อส่งผลตอบแทนให้ แก่
บริษัทฯ อย่างสูงสุด
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมเพื่อขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยสรุปผลคะแนนเสียง ดังนี ้

(1)
(2)
(3)
(4)

ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน (หุ้น)
421,857,782
0
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
0
0
0

รวมจานวนเสียง
419,228,660
421,857,782
หมายเหตุ : ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้น เข้ าร่วมประชุมเพิ่มขันจากเมื
้
่อตอนเริ่มเปิ ดประชุม จานวน 361,703 หุ้น
มติ – ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2562 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรับรองงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2562 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 จากผลการดาเนินงาน มีกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นจานวน 83,136,150 บาท ตามกฎหมายจึงต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ไว้ เป็ นทุน
สารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งในปี นี ้ บริ ษัทฯ
จะต้ องจัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ โดยกาหนดเงินสารองตามกฎหมายเป็ นเงินทัง้ สิ ้น 5,487,500 บาท เมื่อกันทุน
สารองตามกฎหมายแล้ วบริษัทยังเหลือผลกาไรเป็ นจานวนเงิน 77,648,650 บาท จากกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นสมควรให้ นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2562 และ
จ่ายเงินปันผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ดังนี ้
-

จัดสรรเงินสารองตามกฏหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ 83,136,150 บาท โดยกาหนดเงินสารองตามกฎหมายเป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้น 5,487,500 บาท
จ่ายเงินปันผลหลังหักเงินสารองตามกฏหมาย คิดเป็ น 0.09 บาทต่อหุ้น บาท ซึง่ จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
(Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2563
กาหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี ้ โดยขอให้ ระบุคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดส่งคาถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระ
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ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยสรุปผลคะแนนเสียง ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้ วย
(2)
ไม่เห็นด้ วย
(3)
งดออกเสียง
(4)
บัตรเสีย
รวมจานวนเสียง

จานวน (หุ้น)
421,856,782
1,000
0
0
419,278,660

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9998
0.0002
0
0
421,857,782

มติ – ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมตั ิให้ จัดสรรกาไรประจาปี 2562
จานวน 5,487,500 บาท เป็ นเงินสารองตามกฏหมายและจ่ายเงินปันผลจานวน 0.09 บาท/หุ้น โดยให้ จ่ายเงินปันผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกาหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2563 กาหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุม ว่า พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 22 กาหนดว่าในการ

ประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และในปี 2562 มีกรรมการที่ครบวาระการดารงตาแหน่งและออกตามวาระจานวน 3 คน ดังนี ้
1. รศ.ดร.รุธิร์
2. นายเจริญเกียรติ
3. นางสาวบุศรินทร์

พนมยงค์
หุตะนานันทะ
ต่วนชะเอม

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / กรรมการ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ
คุณสมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริ ษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตังกรรมการที
้
่ออกตามวาระทัง้ 3 คน ได้ แก่ (1) รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ (2) นายเจริ ญเกียรติ หุตะ
นานันทะ และ (3) นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากในวาระนี ้กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 3 คน เป็ นผู้มีส่วนได้ เสียในวาระนี ้ จึงขอให้ เชิญออกจากห้ องประชุมจนกว่าการประชุมในวาระนีจ้ ะ
ดาเนินการเสร็จสิ ้น
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี ้ โดยขอให้ ระบุคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดส่งคาถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระ
ประธานฯ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้ แก่กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยขอให้ ส่งบัตรลงคะแนนทัง้ ที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสี ยง
และหรือบัตรเสีย ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ รวบรวมไว้ เพื่อนับจานวนและแจ้ งมติให้ ที่ประชุมได้ รับทราบ
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
5.1 รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
(กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกหนึ่งวาระ)
ผู้ถือหุ้น
จานวน (หุ้น)
คิดเป็ นร้ อยละ
(1)
เห็นด้ วย
421,856,782
99.9997
(2)
ไม่เห็นด้ วย
1,100
0.0003
(3)
งดออกเสียง
0
0
(4)
บัตรเสีย
0
0
รวมจานวนเสียง
419,292,260
421,857,882
หมายเหตุ : ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้น เข้ าร่วมประชุมเพิ่มขันจากเมื
้
่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุม จานวน 100 หุ้น
มติ –ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิแต่งตัง้ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กลับเข้ าดา รง
ตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกหนึ่งวาระ
5.2 นำยเจริญเกียรติ หุตะนำนันทะ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทน กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
(กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกหนึ่งวาระ)
ผู้ถือหุ้น
จานวน (หุ้น)
(1)
เห็นด้ วย
421,841,782
(2)
ไม่เห็นด้ วย
1,100
(3)
งดออกเสียง
0
(4)
บัตรเสีย
0
รวมจานวนเสียง
319,552,940
หมายเหตุ : ไม่นบั คะแนนผู้มีส่วนได้ เสีย รวมจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 15,000 หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9997
0.0003
0
0
421,842,882

มติ –ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิแต่งตั ้งนายเจริ ญเกียรติ หุ
ตะนานันทะ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกหนึ่งวาระ
5.3 นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม
(กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกหนึ่งวาระ)

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการ

ผู้ถือหุ้น
จานวน (หุ้น)
(1)
เห็นด้ วย
421,656,882
(2)
ไม่เห็นด้ วย
1,000
(3)
งดออกเสียง
0
(4)
บัตรเสีย
0
รวมจานวนเสียง
419,292,260
หมายเหตุ : ไม่นบั คะแนนผู้มีส่วนได้ เสีย รวมจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 200,000 หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9998
0.0002
0
0
421,657,882

มติ –ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิแต่งตังนางสาวบุ
้
ศรินทร์ ต่วนชะเอม กลับเข้ า
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกหนึ่งวาระ
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พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563

ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 โดยประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ มีมติเห็นชอบการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจาปี 2563 โดยเสนอ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะเรื่อง รวมถึงค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
องค์ประกอบค่าตอบแทน

ปี 2563

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
1. ค่าเบี ้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

40,000 บาท /ครัง้
20,000 บาท / คน / ครัง้

2. โบนัสพิเศษ
(จากผลการดาเนินงานในปี 2562)
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง*
1. ค่าเบี ้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

พิจารณาจากผลการดาเนินงาน แต่ไม่เกิน 1% ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม
ไม่มี
- 25,000 บาท /ครัง้
- 20,000 บาท / คน / ครัง้
- จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้ าประชุม
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

หมายเหตุ : คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง คือ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
องค์กร
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่บริษัทฯ ได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ กบั ผู้ถือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าแล้ ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี ้ โดยขอให้ ระบุคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดส่งคาถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระ
ประธานฯ ขอให้ ทปี่ ระชุมลงคะแนนเสียง โดยสรุปผลคะแนนเสียง ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้ วย
(2)
ไม่เห็นด้ วย
(3)
งดออกเสียง
(4)
บัตรเสีย
รวมจานวนเสียง

จานวน (หุ้น)
421,856,882
1,000
0
0
419,382,760

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9998
0.0002
0
0
421,857,882

มติ – ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563
วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2563
ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทประจาปี 2562 และเห็นสมควรแต่งตังบริ
้ ษัท สานักงาน อี วาย จากัด โดยนายชยพล ศุภ
เศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบ
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บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรื อนางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรื อ นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิ ต ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 6107 เป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2563 ต่ออีกหนึ่งปี ซึง่ เสนอค่าตอบแทนรวม 1,990,000 บาท (หนึ่งล้ านเก้ าแสนเก้ าหมื่นบาท
ถ้ วน) เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมา โดยบริ ษัท สานักงาน อี วาย จากัด ได้ ดาเนินการเป็ นผู้สอบบัญชีให้ กั บบริ ษัทฯ มาแล้ วเป็ นจานวน 6 ปี (ปี 2557-2562) และที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 2/2563 เมื่อวัน ที่ 25 กุมภาพัน ธ์ 2563 มีมติ ใ ห้ น าเสนอที่ ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจาปี 2563 อนุมัติ แ ต่ งตังบริ
้ ษั ท
สานักงาน อี วาย จากัด เป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทสาหรับปี 2563 โดยให้ ได้ รับค่าตอบแทนตามที่เสนอ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี ้ โดยขอให้ ระบุคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดส่งคาถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระ
ที่ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยสรุปผลคะแนนเสียง ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้ วย
(2)
ไม่เห็นด้ วย
(3)
งดออกเสียง
(4)
บัตรเสีย
รวมจานวนเสียง

จานวน (หุ้น)
421,857,882
0
0
0
433,394,760

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
0
0
0
421,857,882

มติ – ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน สานักงาน อี วาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2563 โดยมี
นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
นางสาวรสพร
เดชอาคม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรื อ
นางสาวสุมนา
พันธ์พงษ์สานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ
นางสาวอรวรรณ
เตชวัฒนสิริกลุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ
นางสาวเกิดศิริ
กาญจนประกาศิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6107
เป็ นผู้สอบบัญชี ทัง้ นีใ้ ห้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ตรวจสอบ ทา และลงนามในรายงานสอบบัญชีและอนุมตั ิค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
สาหรับปี 2563 เป็ นเงินจานวน 1,990,000 บาท
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี ้เป็ นการพิจารณาเรื่ องอื่นๆ ซึ่งได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงข้ อคิดเห็นหรื อสอบถามเพื่อความเข้ าใจ หรื อ
เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทได้ ชี ้แจงข้ อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น โดยขอให้ ระบุคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดังนันจะไม่
้
มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้
คาถาม : นางสาวศิริพร ขัตตพงษ์ ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามว่าในไตรมาสที่ 1/2563 รายได้ เป็ นอย่างไรบ้ าง
คาตอบ : บริษัทฯ คาดว่ารายได้ ในไตรมาสที่ 1/2563 จะดีว่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในไตรมาสที่ 1/2562
คาถาม : นางสาวศิริพร ขัตตพงษ์ ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามว่า COVID-19 มีผลกระทบกับบริษัท หรือไม่
คาตอบ : บริ ษัทฯ ได้ รับผลกระทบจาก COVID-19 แต่บริ ษัทฯ ยังคงดาเนินธุรกิจได้ การขนส่งทางอากาศ (Air Freight) มีค่าระวางที่ปรับขึน้
และพืน้ ที่ในการขนส่งที่จากัด เนื่องจากมีการหยุดเลิกเที่ยวบิน ตามคาสัง่ ของรัฐบาล ในทางกันข้ าม การบริ การจัดการขนส่งทางบก
ข้ ามพรมแดน (Cross Border Service) มีปริ มาณการขนส่งที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากมีลกู ค้ าเปลี่ยนจากการใช้ บริ การทางบกข้ ามพรมแดน
แทนการขนส่งทางอากาศ ทังนี
้ ้ ยังได้ รับอนิสงส์จากราคาน ้ามันที่ปรับลดลงในช่วง COVID-19 ด้ วย
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คำถำม : นำงสำวศิริพร ขัตตพงษ์ ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามว่ามีข่าวว่าไตรมาสที่ 2/2563 สดใสมีการวางแผนเงินลงทุน 200 ล้ านบาท
เพื่อซื ้อหุ้น WICE SG เมื่อใด
คำตอบ : บริ ษัท ฯ ได้ ด าเนิ น การเข้ า ท ารายการซือ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษัท WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd. หรื อ “WICE SG” (เดิ ม Sun
Express Logistics Pte. Ltd. หรื อ “SEL”) ส่วนที่ 2 จานวน 30% เมื่อต้ นเดือนพฤษภาคม 2563 เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และพร้ อมรับรู้
รายได้ เข้ ามาในงบการเงิน ทันที
คำถำม : นำงสำวศิริพร ขัตตพงษ์ ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามว่าปี 2563 รายได้ โต 20% แตะ 2,700 ล้ านบาท จากการให้ บริการหรือไม่
คำตอบ : รายได้ ปี 2563 หลักๆ โตมาจากการให้ บริ การทางอากาศ (Air Freight) และการบริ การจัดการขนส่งทางบกข้ า มพรมแดน (Cross
Border Service) ส่วนการให้ บริการขนส่งทางทะเล (Sea Freight) ยังคงรับรู้รายได้ อย่างต่อเนื่อง
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ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีก
ประธานฯ กล่าวปิ ดการประชุมเมื่อเวลา 11:00 น.

(ลงชื่อ)

-นายเอกพล พงศ์สถาพร(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

ประธานที่ประชุม

(ลงชื่อ)

-นางสาวปรมาภรณ์ จานงสุข - ผู้บนั ทึกการประชุม
(นางสาวปรมาภรณ์ จานงสุข)
เลขานุการบริษัท
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ประวัติของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำรบริษัท
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้

:

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรบริษัท
(ได้ ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

ชื่อ-นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
ประวัติการศึกษา

:
:
:
:

นายเอกพล พงศ์สถาพร
57 ปี
ไทย
• ปริญญาโท MBA (Finance & Marketing) ,
Northwestern University , USA
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เคมีวิศวกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
: • หลักสูตรการบริ หารความมั่นคงสาหรั บผู้บริ หารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่ นที่ 1 - สมาคม
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตรวิทยาการการจัดการสาหรั บนักบริ หารระดับสูง (วบส.) รุ่ นที่ 5 - คณะรั ฐประศาสน
ศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
• National Director Conference (NDC 1/2019) - IOD
• สัมมนางาน Chairman Forum (R-CF 1/2018) หัวข้ อ “Digital Transformation – A Must for all
Companies”- IOD
• Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 40/2017 - IOD
• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 12/2014 IOD
• Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 41/2011 - IOD
• Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 141/2011 - IOD
ตาแหน่งปัจจุบนั
: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท
: ไม่มีการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
: ไม่มี
ประวัติการทางาน
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
(ก) จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน
ประธานกรรมการ
บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd (ประเทศสิงคโปร์ )
(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)
- ไม่มีการดารงตาแหน่ง
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
: ไม่มีการดารงตาแหน่ง เป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารใน
กิจการดังกล่าว
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
: 10 ปี (รวมระยะเวลาที่เป็ นอยู่ และระยะเวลาที่จะดารงตาแหน่งจนครบวาระ)
การเข้ าร่วมประชุม ในปี 2563
: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครัง้ เข้ าร่วมประชุม 7 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
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มีคณ
ุ สมบัติกรรมการตามกฎหมาย
: ใช่
และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม
ประกาศของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน
ประวั ติ ก ารกระท าผิ ด กฎหมายใน : ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึง่ ได้ กระทาโดยทุจริต
ระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตังกรรมการอิ
้
สระ
การมีส่วนได้ เสียในลักษณะดังต่อไปนี ้ กับบริ ษัท/บริ ษัทใหญ่/บริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ฯ
ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
- เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงิ นเดือน
ไม่เป็ น
ประจา
- เป็ น/ไม่เป็ น ผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างอิสระ
ไม่มี
(เช่น การซื ้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้ า/บริหาร/การให้ ก้ ยู ืมหรือการกู้ยืมเงิน)
- เป็ น/ไม่เป็ น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อยท
ไม่เป็ น
- เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
ไม่เป็ น
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
หลักเกณฑ์ กำรสรรหำกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ ได้ ผ่านกระบวนการ
กลัน่ กรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ ว เห็นว่า นายเอกพล พงศ์สถาพร มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
ทังยั
้ งได้ พิจารณาแล้ วว่า นายเอกพล พงศ์สถาพร มีคณ
ุ สมบัติการเป็ นกรรมการอิสระครบถ้ วนตามที่บริษัทฯกาหนดไว้ มีความรู้ในธุรกิจของบริ ษัท
ฯ และสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง อนึ่ง แม้ ว่าการที่ นายเอกพล พงศ์สถาพร ได้ รับเลือกให้ กลับเข้ า
ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งนัน้ เป็ นการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่าระยะเวลา 9 ปี แต่เนื่องจากในขณะที่
ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระนัน้ นายเอกพล พงศ์สถาพร ได้ ปฏิบัติหน้ าที่เป็ นอย่างดี ทัง้ ยังคอยให้ คาแนะนาและแนวทางเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
สาคัญที่บริ ษัทฯ วางแผนไว้ นอกจากนี ้ กรรมการที่ดารงตาแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ เป็ น
อย่างดี ในขณะที่ยงั คงสามารถแสดงความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงเป็ นประโยชน์อย่างสูงต่อบริ ษัทฯ
อีกทังในระหว่
้
างการดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมอิสระ นายเอกพล พงศ์สถาพร ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ
และช่วยผลักดันในการขยายธุรกิจ โดยเน้ นการดาเนินงานที่โปร่ งใส ปราศจากการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน ตลอดจนสอดส่อ งและติดตามการ
ดาเนินงานของฝ่ ายบริหารให้ แน่ใจว่าได้ ปฎิบตั ิตามหลักการดังกล่าว ทาให้ บริษัทฯ มีผลประกอบการที่โดดเด่นในปี 2563 ดังนั ้น การได้ รับเลือกตัง้
ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จะช่วยสร้ างความต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัทให้ เจริญก้ าวหน้ าต่อไป
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ประวัติของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำรบริษัท
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้

:

กรรมกำร / ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
(ได้ ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

ชื่อ-นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
ประวัติการศึกษา

:
:
:
:

ดร. อารยา คงสุนทร
56 ปี
ไทย
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
• ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทัว่ ไป วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

• ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 30 - IOD
• CFO’s Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 3 – SET
• สั ม นา TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019 ครั ง้ ที่
2/2019 - สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• Research Alliance 2018 (R-RA 1/2018) -IOD
• Collective Action Against Corruption Conference (C-Conference 1/2018) - IOD
•Family Business Event (M-FBE 3/2017) - IOD
• Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 181/2013 – IOD
ตาแหน่งปัจจุบนั
: กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท
: จานวน 146,978,780 หุ้น (22.546%) (ปิ ดสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 11/03/2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ประวัติการทางาน
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
(ก) จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน
กรรมการ
บริษัท ยูโรเอเชีย ทรานสปอร์ ต จากัด
กรรมการ
บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จากัด
กรรมการ
บริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. (เขตบริหารพิเศษฮ่องกง)
กรรมการ
บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd (ประเทศสิงคโปร์ )
กรรมการ
บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชนั่ ส์ จากัด
(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)
- ไม่มีการดารงตาแหน่ง
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดารงตาแหน่ง
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จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
การเข้ าร่วมประชุม ในปี 2563

: 10 ปี (รวมระยะเวลาที่เป็ นอยู่ และระยะเวลาที่จะดารงตาแหน่งจนครบวาระ)
: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครัง้ เข้ าร่วมประชุม 7 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครัง้ เข้ าร่วมประชุม 2 ครัง้
(คิดเป็ น 100%)
มี คุณ สมบัติ ก รรมการตามกฎหมาย : ใช่
แ ล ะ ไ ม่ มี ล กั ษ ณ ะ ต้ อ ง ห้ า ม ต า ม
ประกาศของคณะกรรมการก ากั บ
ตลาดทุน
ประวั ติ ก ารกระท าผิ ด กฎหมายใน : ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึง่ ได้ กระทาโดยทุจริต
ระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
หลักเกณฑ์ กำรสรรหำกรรมกำร
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบให้ นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ พิจารณาผ่าน
กระบวนการกลัน่ กรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ ว เห็นว่า ดร. อารยา คงสุนทร มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริ ษัทฯ มีความรู้ ความชานาญในสายงานบริ หาร และประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในวงการโลจิสติกส์ ทังยั
้ งบริ หารงานด้ วยความซื่อสัตย์ และ
โปร่ งใส ดังนัน้ การได้ รับเลือกตัง้ ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จะช่วยสร้ างความต่อเนื่องในการบริ หารกิจการของบริ ษัทฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ประวัติของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำรบริษัท
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้

:

กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร
(ได้ ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

ชื่อ-นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
ประวัติการศึกษา

:
:
:
:

นางสาวฐิ ติมา ตันติกลุ สุนทร
55 ปี
ไทย
• ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
: • หลักสูตรวิทยาการการจัดการสาหรับนักบริ หารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 6 - คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• การบริหารความเสี่ยง ขัน้ Advance – สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• HCM Forum “"People strategy is business strategy” - สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 10/2017 - IOD
•Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 42/2017 - IOD
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2014 - IOD
ตาแหน่งปัจจุบนั
: กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท
: จานวน 66,857,280 หุ้น (10.256%) (ปิ ดสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 11/03/2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : น้ องสาวผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ประวัติการทางาน
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
(ก) จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน
กรรมการ
บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชนั่ ส์ จากัด
(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)
- ไม่มีการดารงตาแหน่ง
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดารงตาแหน่ง
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
: 10 ปี (รวมระยะเวลาที่เป็ นอยู่ และระยะเวลาที่จะดารงตาแหน่งจนครบวาระ)
การเข้ าร่วมประชุม ในปี 2563
: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครัง้ เข้ าร่วมประชุม 7 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครัง้ เข้ าร่วมประชุม 2 ครัง้
(คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 4 ครัง้ เข้ าร่วมประชุม 4 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
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มี คุณ สมบัติ ก รรมการตามกฎหมาย : ใช่
แ ล ะ ไ ม่ มี ล กั ษ ณ ะ ต้ อ ง ห้ า ม ต า ม
ประกาศของคณะกรรมการก ากั บ
ตลาดทุน
ประวั ติ ก ารกระท าผิ ด กฎหมายใน : ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึง่ ได้ กระทาโดยทุจริต
ระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
หลักเกณฑ์ กำรสรรหำกรรมกำร
คณะกรรมการบริ ษัท เห็นชอบให้ นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ พิจารณาผ่าน
กระบวนการกลัน่ กรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ ว เห็นว่า นางสาวฐิ ติมา ตันติกลุ สุนทร มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริ ษัทฯ มีความรู้ ความชานาญในวงการโลจิสติกส์ และการบริ หารบุคคลการภายในองค์กร สนับสนุนกิจกรรมการแก่สงั คมต่างๆ ดูแล
และติดตามการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอให้ ปราศจากการทุจริตและการคอร์ รัปชัน มีความยึดมัน่ เป็ นกลาง และโปร่งใส
ดังนั ้น การได้ รับเลือกตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จะช่วยสร้ างความต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
นิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
บริษัทฯ ได้ กาหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เท่ากับข้ อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อยบริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ ดังนี ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนั ้นๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจาหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ บริษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็ นข้ าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอาน าจ
ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
ในลักษณะที่อ าจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้ถือ หุ้นที่มีนัย หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
ฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่นอวันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ ทางธุร กิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้ า ที่ กระทาเป็ น ปกติเ พื่อ ประกอบกิจ การ การเช่าหรื อ ให้ เ ช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริวาร หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับ หรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกั น
การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ น ผลให้ บริษัทฯ หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่อ
อีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัทหรื อตังแต่
้ ยี่สิบล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การ
คานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่า
ด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นับรวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง
หนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และ
ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของงสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ น หรือเคยเป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การ
เกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้ ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว ไม่
น้ อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
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7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขัน ที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนั ยใน
ห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งข อง
จานวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรรหนึ่ง 1 ถึง 9 แล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการให้ ตดั สินในการดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
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กำรกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท สำหรับปี 2564

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5

หลักเกณฑ์และขันตอนการเสนอค่
้
าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาเปรี ยบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็ น
บริ ษัท ที่มีขนาดธุรกิจใกล้ เคียงกันหรื ออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริ ษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2564 โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบค่าตอบแทน ประกอบด้ วย
1. ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563
คง อัตราค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี ้ยประชุม รายครัง้ แก่
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริษัท
จานวน 40,000 บาทต่อครัง้
กรรมการ
จานวน 20,000 บาทต่อครัง้
2. คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการ
จานวน 25,000 บาทต่อครัง้
กรรมการ
จานวน 20,000 บาทต่อครัง้
( กรรมการชุดย่อย คือกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร )
2. ค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสพิเศษ ของกรรมการบริษัทฯ โดยเห็นชอบให้ พิจารณาจัดสรรตามผลสาเร็จการดาเนินงานตามกลยุทธ์
ของบริษัทเป็ นเงินจานวน 2,000,000 บาท
องค์ประกอบค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
1. ค่าเบี ้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
2. โบนัสพิเศษ
(จากผลการดาเนินงานในปี 2563)
3. สิทธิประโยชน์หรือค่าตอบแทนอื่นๆ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
1. ค่าเบี ้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

ค่าเบี ้ยประชุม (บาท/ครัง้ )
ปี 2563
ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)
คงเดิม
40,000 บาท /ครัง้
20,000 บาท / คน / ครัง้
พิจารณาจากผลการดาเนินงาน แต่
ไม่เกิน 1% ของกาไรสุทธิของงบ
การเงินรวม
ไม่มี

40,000 บาท /ครัง้
20,000 บาท / คน / ครัง้
พิจารณาจัดสรรตามผลสาเร็จการ
ดาเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท
เป็ นเงินจานวน 2,000,000 บาท
ไม่มี
คงเดิม

- 25,000 บาท /ครัง้
- 20,000 บาท / คน / ครัง้
- จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้ าประชุม
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

- 25,000 บาท /ครัง้
- 20,000 บาท / คน / ครัง้
- จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้ าประชุม
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

ทัง้ นี ้ มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนในวงเงินจำกัดไม่ เกิน 5,000,000
บำท ที่ผ้ ูถือหุ้นอนุมัติเป็ นค่าตอบแทนเบีย้ ประชุม และโบนัสพิเศษให้ กับกรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยให้ สอดคล้ องกับบทบาท
หน้ าที่ และความรับผิดชอบ และนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนเบี ้ยประชุมต่อไป ส่วนของเงินโบนัสที่จ่ าย
ปลายปี จะขึ ้นอยู่กบั ผลการดาเนินงานประจาปี โดยให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
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ข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระและเป็ นกรรมกำรตรวจสอบ ที่บริษัทฯ
เสนอชื่อให้ เป็ นผู้มอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
การถือหุ้นในบริษัท
การมี/ไม่มีส่วนได้ เสียพิเศษ
ในวาระที่เสนอในการประชุม
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
การถือหุ้นในบริษัท
การมี/ไม่มีส่วนได้ เสียพิเศษ
ในวาระที่เสนอในการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6

ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
54 ปี
39/87 หมู่ที่ 3 ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
• 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
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มีส่วนได้ เสียพิเศษที่แ ตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม
AGM ครัง้ นี ้
นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
71 ปี
48/41 ซ.รามคาแหง102 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มีส่วนได้ เสียพิเศษที่แ ตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม
AGM ครัง้ นี ้
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ข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระและเป็ นกรรมกำรตรวจสอบ ที่บริษัทฯ
เสนอชื่อให้ เป็ นผู้มอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
การถือหุ้นในบริษัท
การมี/ไม่มีส่วนได้ เสียพิเศษ
ในวาระที่เสนอในการประชุม

นายกมล รุ่งเรืองยศ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
59 ปี
890/63 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(นิด้า)
• ปริญญาตรี Computer Science and Economics Finance;
Cornell College, Iowa
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มีส่วนได้ เสียพิเศษที่แ ตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม
AGM ครัง้ นี ้

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A
เขียนที่........................................................................................
Made at
วันที่..................เดือน........................................พ.ศ...............................
Date
Month
Year
(1) ข้ าพเจ้ า.................................................................................……………สัญชาติ………..........................................…...........
I / We
Nationality
อยู่บ้านเลขที่...............……..............................ถนน.……………...................................ตาบล/แขวง…….............................….........................
Residing at No.
Street
Sub-district
อาเภอ/เขต.....................................................................จังหวัด..……..........................................รหัสไปรษณีย์.………....................................
District
Province
Post Code
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
As a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited,
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม.......................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................................เสียง ดังนี ้
holding a total number of
shares and having total voting right of
votes as follow:
หุ้นสามัญ...............................................................หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ...................................................เสียง
Ordinary share
shares, with the voting right of
votes
หุ้นบุริมสิทธิ..........................................................หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ......................................................เสียง
Preferred share
shares, with the voting right of
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)........…………....................................................….อายุ……...........ปี อยู่บ้านเลขที่ .……...................………………..….
Name
Age
Years Residing at No
ถนน.................................ตาบล/แขวง..............................อาเภอ/เขต...........................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์.............… หรือ
Street
Sub- district
District
Province
Post Code
OR
(2) ศำสตรำจำรย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/87 หมู่ที่ 3 ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หรือ
Prof. Dr. Ruth Banomyong Age 54 years, Residing at No.39/87 Moo.3 Tambon bang talat , Pak kret district, Nonthaburi
OR

(3) นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 48/41 ซอยรามคาแหง 102 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ
หรือ
Mr. Charoenkiat Huthananuntha Age 71 years, Residing at No. 48/41 Soi Ramkhamhaeng 102 bridge Sung, Bangkok
OR
(4) นำยกมล รุ่งเรืองยศ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 890/63 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
Mr. Komol Rungruanyot Age 59 years, Residing at No. 890/63 Rama 3 Road, Bang Phong Pang Subdistrict, Yannawa
District, Bangkok

---------------------------------
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--
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้ วย
anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders’ Annual General Meeting 2021
(E-AGM) to be held on April 30, 2021 at 10:00 a.m., by electronic meeting (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other day,
time and venue.

กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือ
เสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
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
ลงชื่อ.....................................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (................................................................................................) Proxy
หมำยเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ า ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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
วันที่..................เดือน........................................พ.ศ...............................
Date
Month
Year
(1) ข้ าพเจ้ า.................................................................................………..........สัญชาติ………..........................................…........
I / We
Nationality
อยู่บ้านเลขที่...............…….......................ถนน.……………...................................ตาบล/แขวง…….............................…................................
Residing at No.
Street
Sub-district
อาเภอ/เขต...............................................................จังหวัด.……................................................รหัสไปรษณีย์.……….....................................
District
Province
Post Code
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
As a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited,
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม......................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ...................................................เสียง ดังนี ้
holding a total number of
shares and having total voting right of
votes as follow:
หุ้นสามัญ.................................................หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ................................................................ เสียง
Ordinary share
shares, with the voting right of
votes
หุ้นบุริมสิทธิ..............................................หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..................................................................เสียง
Preferred share
shares, with the voting right of
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)........…………...................................................อายุ……...................ปี อยู่บ้านเลขที่.……...................………………..…..
Name
Age
Years Residing at No
ถนน...............................ตาบล/แขวง............................อาเภอ/เขต.............................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์.............… หรือ
Street
Sub- district
District
Province
Post Code
OR
(2) ศำสตรำจำรย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/87 หมู่ที่ 3 ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หรือ
Prof. Dr. Ruth Banomyong Age 54 years, Residing at No.39/87 Moo.3 Tambon Bang Talat , Pak kret district, Nonthaburi
OR

(3) นำยเจริญเกียรติ หุตะนำนันทะ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 48/41 ซอยรามคาแหง 102 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ
หรือ
Mr. Charoenkiat Huthananuntha Age 71 years, Residing at No. 48/41 Soi Ramkhamhaeng 102 bridge Sung, Bangkok
OR
(4) นำยกมล รุ่งเรืองยศ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 890/63 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
Mr. Komol Rungruanyot Age 59 years, Residing at No. 890/63 Rama 3 Road, Bang Phong Pang Subdistrict, Yannawa
District, Bangkok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุ มและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น.ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรื อ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้ วย
anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders’ Annual General Meeting 2021
(E-AGM) to be held on April 30, 2021 at 10:00 a.m., by electronic meeting (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other day,
time and venue.
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows:
ระเบียบวำระที่ 1 รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวำระที่ 2 รับทรำบผลกำรดำเนินงำนในรอบปี 2563
Agenda 2 To acknowledge the operating results for the year 2020

(ระเบียบวาระนี ้ เป็ นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
(This agenda is for acknowledgement, voting is not required)
ระเบียบวำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบดุลและกำไรขำดทุน ประจำปี 2563 สำหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
Agenda 3 To consider and approve the balance sheet and profit and loss for the year 2020, ended 31 December 2020

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ ำยเงินปั นผลประจำปี 2563
Agenda 4 To consider and approve the appropriation of profit and dividend payment for the year 2020
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

---------------------------------
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ระเบียบวำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors in place of those retired by rotation
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
กำรแต่ งตัง้ กรรมกำรทัง้ ชุด
To elect directors as a whole
เห็นด้ วย
Approve

ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

กำรแต่ งตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
Appointment of the certain directors as follows:
ชื่อกรรมการ นำยเอกพล พงศ์ สถำพร
Name of Director: Mr. Ekaphol Pongstabhon
เห็นด้ วย
Approve

ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

ชื่อกรรมการ ดร.อำรยำ คงสุนทร
Name of Director: Dr. Araya Kongsoonthorn
เห็นด้ วย
Approve

ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

ชื่อกรรมการ นำงสำวฐิติมำ ตันติกุลสุนทร
Name of Director Ms. Thitimar Tantikulsuntorn
เห็นด้ วย
Approve

ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

กรรมกำรอิสระ
Independent Director
งดออกเสียง
Abstain
กรรมกำร
Director
งดออกเสียง
Abstain
กรรมกำร
Director
งดออกเสียง
Abstain

ระเบียบวำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2564
Agenda 6 To consider and approve the Directors' remuneration for the year 2021
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ระเบียบวำระที่ 7 พิจำรณำแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำสอบบัญชีประจำปี 2564
Agenda 7 To consider and appoint the auditors and determine the audit fees for the year 2021
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวำระที่ 8 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ
Agenda 8 To consider other matters (if any)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
ถูกต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
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) ในกรณี ที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุม มีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการ
ใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.

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


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

38

กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือ
เสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
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
หมำยเหตุ: 1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ า ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการ
้
เลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุได้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ตามแนบ
Remarks: 1 The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one Proxy.
2. In the agenda regarding election of directors, the entire individual nominated directors, can be elected
3. In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B
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ใบประจำต่ อแบบพิมพ์ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Attachment to Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
The appointment of proxy by a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited, for the Shareholders’
Annual General Meeting 2021 (E-AGM) to be held on April 30, 2021 at 10:00 a.m., by electronic meeting (E-AGM) , or
at any adjournment thereof to any other day, time and venue.
--------------------------------------------------------------วาระที่.................... เรื่อง............................................................................................................................. ........................
Agenda
Subject:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every Items at his/her own discretion.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas
herein:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่.................... เรื่อง....................................................................................................................... ................................
Agenda
Subject:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas
herein:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่.................... เรื่อง....................................................................................................................... .................................
Agenda
Subject:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas
herein:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่
Agenda

เรื่อง เลือกตังกรรมการ
้
(ต่อ)
Subject:

ชื่อกรรมการ
Name of Director:
 เห็นด้ วย
Approve
ชื่อกรรมการ
Name of Director:
 เห็นด้ วย
Approve
ชื่อกรรมการ
Name of Director:
 เห็นด้ วย
Approve
ชื่อกรรมการ
Name of Director:
 เห็นด้ วย
Approve
ชื่อกรรมการ
Name of Director:
 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
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
หมำยเหตุ:

1. โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท
2. กรุณาแนบสาเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้ อง) ของผู้รับมอบฉันทะพร้ อมใบมอบฉันทะฉบับนี ้

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

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C
(แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

อากรแสตมป์
Stamp
20 บาท
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เขียนที่........................................................................................
Made at
วันที่..................เดือน........................................พ.ศ...............................
Date
Month
Year
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Registration No.
(1) ข้ าพเจ้ า.................................................................................………............สัญชาติ………..........................................….....
I / We
Nationality
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)
ให้ กบั ...................................................................................................................... .................
As the Custodian for
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
AS a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited ( “The Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม......................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ...................................................เสียง ดังนี ้
holding a total number of
shares and having total voting right of
votes as follow:
หุ้นสามัญ......................................................หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ............................................................เสียง
Ordinary share
shares, with the voting right of
votes
หุ้นบุริมสิทธิ...................................................นออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.............................................................. เสียง
Preferred share
shares, with the voting right of
votes
(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)........…………...................................................อายุ……...................ปี อยู่บ้านเลขที่.……...................………………..…..
Name
Age
Years Residing at No
ถนน...............................ตาบล/แขวง............................อาเภอ/เขต.............................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์.............… หรือ
Street
Sub- district
District
Province
Post Code
OR
(2) ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/87 หมู่ที่ 3 ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หรือ
Prof. Dr. Ruth Banomyong Age 54 years, Residing at No.39/87 Moo.3 Tambon Bang Talat , Pak kret district, Nonthaburi
OR

(3) นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 48/41 ซอยรามคาแหง 102 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ
หรือ
Mr. Charoenkiat Huthananuntha Age 71 years, Residing at No. 48/41 Soi Ramkhamhaeng 102 bridge Sung, Bangkok
OR
(4) นายกมล รุ่งเรืองยศ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 890/63 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
Mr. Komol Rungruanyot Age 59 years, Residing at No. 890/63 Rama 3 Road, Bang Phong Pang Subdistrict, Yannawa
District, Bangkok

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10:00 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้ วย
anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders’ Annual General Meeting 2021
(E-AGM) to be held on April 30, 2021 at 10:00 a.m. by electronic meeting (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other day,
time and venue.
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.
 มอบฉันทะบางส่วน คือ  หุ้นสามัญ
หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant partial shares of Ordinary share
shares, entitled to voting right

เสียง
votes

(5) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows:
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้ วย ………………เสียง
ไม่เห็นด้ วย ………………เสียง
งดออกเสียง ………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี 2563
Agenda 2 To acknowledge the operating results for the year 2020
(ระเบียบวาระนี ้ เป็ นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
(This agenda is for acknowledgement, voting is not required)
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและกาไรขาดทุน ประจาปี 2563 สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
Agenda 3 To consider and approve the balance sheet and profit and loss for the year 2020, ended 31 December
2020
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้ วย ………………เสียง
ไม่เห็นด้ วย ………………เสียง
งดออกเสียง ………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
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ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2563
Agenda 4 To consider and approve the appropriation of profit and dividend payment for the year 2020
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้ วย ………………เสียง
ไม่เห็นด้ วย ………………เสียง
งดออกเสียง ………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
Abstain
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors in place of those retired by rotation
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
การแต่ งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
To elect directors as a whole
เห็นด้ วย ………………เสียง
ไม่เห็นด้ วย ………………เสียง
งดออกเสียง ………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
การแต่ งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
Appointment of the certain directors as follows:
ชือ่ กรรมการ นายเอกพล พงศ์ สถาพร
Name of Director: Mr. Ekaphol Pongstabhon
เห็นด้ วย ………………เสียง
Agree
votes

ไม่เห็นด้ วย ………………เสียง
Disapprove
votes

ชื่อกรรมการ ดร.อารยา คงสุนทร
Name of Director: Dr. Araya Kongsoonthorn
เห็นด้ วย ………………เสียง
Agree
votes

ไม่เห็นด้ วย ………………เสียง
Disapprove
votes

ชื่อกรรมการ นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร
Name of Director Ms. Thitimar Tantikulsuntorn

กรรมการอิสระ
Independent Director
งดออกเสียง ………………เสียง
Abstain
votes
กรรมการ
Director
งดออกเสียง ………………เสียง
Abstain
votes
กรรมการ
Director

เห็นด้ วย ………………เสียง
ไม่เห็นด้ วย ………………เสียง
งดออกเสียง ………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
Agenda 6 To consider and approve the Directors' remuneration for the year 2021
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้ วย ………………เสียง
ไม่เห็นด้ วย ………………เสียง
งดออกเสียง ………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes

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

---------------------------------
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ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2564
Agenda 7 To consider and appoint the auditors and determine the audit fees for the year 2021
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้ วย ………………เสียง
ไม่เห็นด้ วย ………………เสียง
งดออกเสียง ………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
Agenda 8 To consider other matters (if any)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้ วย ………………เสียง
ไม่เห็นด้ วย ………………เสียง
งดออกเสียง ………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
ถูกต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
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.
(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรื อ ลงมติในเรื่ อ งใดนอกเหนือ จากเรื่ อ งที่ระบุไว้ ข้ างต้ น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อ เพิ่ มเติมข้ อ เท็จจริ ง
ประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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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กิจการใดทีผ่ ้รู บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผี่ ้รู บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ ้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถอื เสมือนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
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.
ลงชือ่ ................................................................................................................ผู้มอบฉันทะ
Signed (.......................................................................................................) Shareholder
ลงชื่อ...........................................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy
ลงชื่อ...........................................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy
ลงชื่อ...........................................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy
หมายเหตุ:
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลให้ เท่านั ้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับ มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการ
้
เลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุได้ ข้างต้ นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
Remarks:
1. The Proxy Form C is only for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a
custodian in Thailand to be the share depository.
2. Documents required to be submitted with this proxy form are:
(1) A power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this proxy form on his/her behalf
(2) A document confirming that person who signs the proxy form is licensed to operate the custodian business
3. The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to
more than one Proxy.
4. In the agenda regarding election of directors, the entire individual nominated directors, can be elected
5. In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to
this Proxy Form C
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ใบประจำต่ อแบบพิมพ์ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Attachment to Proxy Form C
การมอบฉัน ทะในฐานะเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ของ บริ ษั ท ไวส์ โลจิ ส ติ ก ส์ จ ำกั ด (มหำชน) ในการประชุม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้ วย
The appointment of proxy by a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited, for the Shareholders’ Annual General
Meeting 2021 (E-AGM) to be held on April 30, 2021 at 10:00 a.m. by electronic meeting (E-AGM), Thailand, or at any adjournment
thereof to any other day, time and venue.
--------------------------------------------------------------วาระที่.................... เรื่อง........................................................................................... ...............................................................
Agenda
Subject:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every Items at his/her own discretion.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้ วย………………เสียง
ไม่เห็นด้ วย…………เสียง
งดออกเสียง………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes Abstain
votes
วาระที่.................... เรื่อง........................................................................................... ...............................................................
Agenda
Subject:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every Items at his/her own discretion.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้ วย………………เสียง
ไม่เห็นด้ วย…………เสียง
งดออกเสียง………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes Abstain
votes
วาระที่.................... เรื่อง....................................................................................................................... ...................................
Agenda
Subject:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every Items at his/her own discretion.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้ วย………………เสียง
ไม่เห็นด้ วย…………เสียง
งดออกเสียง………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes Abstain
votes
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วาระที่
Agenda

เรื่อง เลือกตังกรรมการ
้
(ต่อ)
Subject:

ชื่อกรรมการ
Name of Director:
เห็นด้ วย………………เสียง
Agree
votes

ไม่เห็นด้ วย…………เสียง
Disapprove
votes

งดออกเสียง………………เสียง
Abstain
votes

ชื่อกรรมการ
Name of Director:
เห็นด้ วย………………เสียง
Agree
votes

ไม่เห็นด้ วย…………เสียง
Disapprove
votes

งดออกเสียง………………เสียง
Abstain
votes

ชื่อกรรมการ
Name of Director:
เห็นด้ วย………………เสียง
Agree
votes

ไม่เห็นด้ วย…………เสียง
Disapprove
votes

งดออกเสียง………………เสียง
Abstain
votes

ชื่อกรรมการ
Name of Director:
เห็นด้ วย………………เสียง
Agree
votes

ไม่เห็นด้ วย…………เสียง
Disapprove
votes

งดออกเสียง………………เสียง
Abstain
votes

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
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 (มหำชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564

ข้ อปฏิบตั ิสำหรับกำรเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
และกำรมอบฉันทะ

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8

1. กรณี ผ้ ูถือ หุ้นมีค วำมประสงค์ จ ะเข้ ำร่ วมประชุ ม ด้ ว ยตนเองหรื อ โดยผู้รับ มอบฉั น ทะ (ที่ไม่ ใช่ ก รรมกำรอิส ระ) ผ่ ำนสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
1.1 กำรยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะจะต้ องส่งแบบฟอร์ มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 10
โดยขอให้ ท่ำนระบุอีเมล (e-mail) และหมำยเลขโทรศัพท์ มือ ถือของท่ ำนให้ ชัดเจนสำหรั บใช้ ในกำรลงทะเบียนเข้ ำร่ วมประชุม และ
แนบเอกสารที่ต้องยื่นประกอบเพื่อแสดงตัวตน อาทิ สาเนาบัตรประชาชนหรื อ หนังสือเดินทางของผู้ถือ หุ้น ฯลฯ หรื อหนังสือมอบฉันทะ และ
เอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีการมอบฉันทะ) เพื่อยืนยันตัวตน มายังบริ ษัทภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง
ดังต่อไปนี ้
ช่องทาง e-mail : secretary2@wice.co.th
ช่องทางไปรษณีย์ : กรุณาส่งเอกสารต้ นฉบับมายัง เลขานุการบริษัท บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
1.2 กำรเข้ ำร่ วมประชุมผ่ ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เมื่อบริ ษัทได้ รับเอกสารจากท่านแล้ ว บริ ษัทจะดาเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อ ยืนยันสิทธิเข้ าร่ วมประชุมและบริ ษัทจะจัดส่ง ชื่อ
ผู้ใช้ งาน (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้ อมคู่มือการเข้ าใช้ งานระบบการประชุม E-AGM ไปยัง E-mail ที่ท่านผู้ถือหุ้นให้ ไว้ กับบริ ษัท
ทังนี
้ ้ขอความกรุณาให้ ท่านผู้ถือหุ้นงดให้ ชื่อผู้ใช้ (Username)และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่ผ้ อู ื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username)และรหัสผู้ใช้
(Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้ รับภายในวันที่ 28 เมษายน 2564 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที
บริ ษัทจะจัดส่งรายละเอียดได้ แก่ชื่อผู้ใช้ (Username)และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปให้ กับท่านพร้ อมจัดส่งไฟล์ค่มู ือวิธีการใช้ งานระบบ
การประชุม E-AGM ไปพร้ อมกัน ขอให้ ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้ งานโดยละเอียดจากอีเมล (e-mail) ที่บริ ษัทได้ ส่งให้ ท่าน ทังนี
้ ้ระบบจะเปิ ด
ให้ ท่านลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมล่วงหน้ า 60 นาทีก่อนเริ่ มการประชุม หรื อตังแต่
้ เวลา 9:00 น. อย่างไรก็ตาม กำรถ่ ำยทอดสดจะเริ่มในเวลำ
10:00 น.
ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้ านเทคนิคในการใช้ ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท ควิด
แลบ จากัด ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท โดยบริษัท จะระบุช่องทางการติดต่อบริ ษัท ควิดแลบ จากัด ไว้ ในอีเมล์ที่ได้ ส่ง
ชื่อผู้ใช้ (Username)และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ แก่ท่าน
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นไม่ สะดวกเข้ ำร่ วมประชุม และประสงค์ จะมอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระ
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัท ได้ แก่
• ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 54 ปี
หรือ
• นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 71 ปี
หรือ
• นายกมล รุ่งเรืองยศ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 59 ปี
เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้ อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายัง
บริษัทภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 ผ่านชื่อทางดังนี ้
ช่องทาง E-mail : secretary2@wice.co.th
ช่องทางไปรษณีย์ : กรุณาส่งเอกสารต้ นฉบับมายัง เลขานุการบริษัท บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
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เอกสำรหรือหลักฐำนที่ผ้ ถู ือหุ้หรือผู้รับมอบฉันทะต้ องยื่นประกอบเพื่อแสดงตัวตน
3.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดำ
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
กรณีที่มีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
พร้ อมปิ ดอากรณ์แสตมป์ 20 บาท
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบ
ฉันทะ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
3.2 ผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบุคคล
กรณีผ้ มู ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลมาร่วมประชุมด้ วยตนเอง
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อ สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่รับรอง
สาเนาถูกต้ อง
- สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 60 วัน และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
พร้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
กรณีที่มีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 60 วัน หรื อสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอานาจของ
ประเทศที่นิติบคุ คลนั ้นตังอยู
้ ่ รับรองสาเนาถูกต้ อง โดยผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการหรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบ
ฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
3.3 กรณีท่ีผ้ ูถือหุ้นปรำกฎชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่ ำงประเทศ และแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็ น
ผู้รับฝำกและดูแลหุ้น
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะพร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20
บาท
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยผู้มี อานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอานาจพร้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
- หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รัยอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับ
มอบฉันทะพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
ทังนี
้ ้ สาหรับเอกสารใดที่มดได้ จัดให้ เป็ นภาษาไทย หรื อภาษาอังกฤษ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแบบอีกหนึ่งชุเละ
ให้ ผ้ แู ทนนิติบคุ คลรับรองความถูกต้ องของคาแปลด้ วย
สาหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน “เห็นด้ วย” หรือ “ไม่เห็นด้ วย”
หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสาหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็ น “เห็นด้ วย” โดยอัตโนมัติ
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ข้ อบังคับของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 9

หมวด 4
กำรประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 38 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้ อยปี ละหนึ่ง (1) ครัง้ การประชุมเช่นว่านี ้ให้ เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การ
ประชุมสามัญดังกล่าวให้ กระทาภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ ้นสุดรอบปี ทางการบัญชีของบริ ษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้ เรี ยกว่า
“ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคน ซึ่งมีห้ ุนนับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้ เรียกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ ว ย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการ
ต้ องจัดประชุมภายในสี่สิบห้ า (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
ง่ เข้ าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ
รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นั ้นจะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้
ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประ ชุมและ
อานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ ใด จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาร่วมประชุมไม่ค รบ
เป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ตามข้ อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้ องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นั ้น
ให้ แก่บริษัท
ข้ อ 39

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทา มีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ ดาเนินการไปในระยะรอบปี ที่ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
(3) พิจารณาจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผล
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทน
(5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัท
(6) กิจการอื่นๆ

ข้ อ 40 ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่ าเป็ นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา พร้ อมทังเสนอความเห็
้
น
และคาแนะนาของคณะกรรมการให้ เรื่ องดังกล่าวและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริ ษัทเข้ าจดทะเบียนเป็ น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
คาบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนั ้นให้ โฆษณาในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
สาม (3) วัน
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ข้ อ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่
จาเป็ นต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท การมอบฉันทะจะต้ องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทาตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษัทมหาชน
จากัดกาหนด
ก่อนเข้ าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึง่ ประธานกรรมการกาหนดไว้
ข้ อ 42 การประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ( 1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทังหมดจึ
้
งเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ ามาร่วมประชุมไม่ครบเป็ น
องค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั ้น
มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นัดประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่จาเป็ นต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 43 ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทว่า
ด้ วยการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ น
ประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) เป็ นประธานใน
ที่ประชุม และให้ การประชุมดาเนินไปตามลาดับวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
ข้ อ 44 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง 1) เสียงต่อหนึ่ง (1) การออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมี
เสียงหนึ่งนั ้น มิให้ ใช้ บงั คับกับกรณีที่บริษัทได้ ออกหุ้นบุริมสิทธิและกาหนดให้ มีสิทธิออกเสียงคะแนนน้ อยกว่าหุ้นสามัญ
ในกรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นร่วมกันในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั ้นจะต้ องแต่งตังให้
้ บุคคลในจานวนนั ้นแต่เพียงคนเดียวเป็ นผู้ใช้ สิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนน
การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ผ้ ูถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้ า (5) คนร้ องขอ และที่ประชุมลงมติให้ ลงคะแนนลับก็ให้
ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั ้นให้ เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนั ้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนน
เลือกตังกรรมการ
้
ข้ อ 45

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบ
จากเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ น้ อีกหนึ่ง
(1) เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและก็
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
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(ค) การทา แก้ ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้ บุคคล
อื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุน
(ง) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน
(จ) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้ อบังคับของบริษัท
(ฉ) การออกหุ้นกู้
(ช) การควบบริษัท
(ซ) การเลิกบริษัท
(ฌ) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
ข้ อ 46 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจาณาเรื่องที่ผ้ ถู ือหุ้นซึ่งมีห้ นุ
นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงั ้ หมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็ จ และจาเป็ นต้ องเลื่อนการพิจารณาเรื่ อง
ดังกล่าวไป ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่วนั และเวลาที่จะประชุมครัง้ ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ระบุสถานที่ วัน เวลา
และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทังนี
้ ้ ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อย
กว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย
ข้ อ 47 สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทต้ องอยู่ในท้ องที่อนั เป็ นที่ตงั ้ สานักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อท้ องที่อันเป็ นที่ ตังของ
้
สาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้ เคียง ตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกาหนด
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บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

แบบฟอร์ มลงทะเบียนสำหรับกำรประชุมผ่ ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 10

เขียนที่

;yo

วันที่

ข้ าพเจ้ า

สัญชาติ

ถนน

ตาบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

5
เดือน

พ.ศ.

อยู่บ้านเลขที่

4
1

อาเภอ/เขต

1

โทรศัพท์มือถือ

1

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม

หุ้น

ข้ าพเจ้ าขอยืนยันว่าจะเข้ าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ซึง่ จะจัดขึ ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. โดย
 เข้ าร่วมประชุม E-AGM ด้ วยตนเอง และขอให้ บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้ อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้ า
ร่วมประชุม มาที่ e-mail)
1
 มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว
1
เข้ าร่วมประชุมแทน และขอให้ บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้ อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้ าร่วมประชุมมา
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะที่อีเมล (e-mail)
1

ลงชื่อ
(

ผู้ถือหุ้น
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

หมำยเหตุสำคัญ : โปรดดาเนินการจัดส่งแบบฟอร์ มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี ้ ที่กรอกเรียบร้ อย พร้ อมแนบ
เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้ าประชุม E-AGM ให้ แก่บริษัท ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้
ช่องทาง e-mail :
ช่องทางไปรษณีย์ :

secretary2@wice.co.th
เลขานุการบริษัท บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
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บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

แบบฟอร์ มส่ งคำถำมล่ วงหน้ ำสำหรับกำรประชุมผ่ ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 11

เขียนที่

;yo

วันที่

ข้ าพเจ้ า

สัญชาติ

ถนน

ตาบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

5
เดือน

พ.ศ.

อยู่บ้านเลขที่

4
1

อาเภอ/เขต

1

โทรศัพท์มือถือ

1

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม

หุ้น

ข้ อมูลการมีส่วนได้ เสีย (ถ้ ามี)

1

คาถาม
1)

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2)

3)

ลงชื่อ
(

ผู้ถือหุ้น
)

หมำยเหตุสำคัญ : กรุณาส่ง “แบบฟอร์ มส่งคาถามล่วงหน้ าสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ทีก่ รอกเรียบร้ อย มาให้ แก่บริษัท ภายใน
วันที่ 26 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้
ช่องทาง e-mail :
ช่องทางไปรษณีย์ :

secretary2@wice.co.th
เลขานุการบริษัท บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
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บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 12

ขัน้ ตอนกำรเข้ ำร่ วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (E-AGM)

ผู้ถือหุ้น

1

2

1

สะดวกเข้ ำร่ วม
E-AGM

ไม่สะดวกเข้ าร่วม
E-AGM

1

มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่น
มอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ

1.แบบฟอร์ ม AIT E-AGM
2.แบบมอบฉันทะ ก ข และ ค
3.สาเนาบัตร ปชช.ผู้ถือหุ้น
4.สาเนาบัตร ปชช.ผู้รับมอบฉันทะ

ด้ วยตนเอง
เตรียม
เอกสาร
ตอบกลับ

1.แบบฟอร์ ม AIT E-AGM
2.สาเนาบัตร ปชช.ผู้ถือหุ้น

ส่ งเอกสำรฉบับจริงมำยังบริษัท
(ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564)
ส่งเอกสารฉบับจริงมาที่บริษัทฯ
เลขานุการบริษัท
บมจ.ไวส์ โลจิสติกส์ 88/8 ถนนนนทรี
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
10120

ส่ งเอกสำรตอบกลับบริษัท
(ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564)

ส่ง Soft file มาที่อีเมล
secretary2@wice.co.th

บริษัทตรวจสอบข้ อมูลเพื่อ
ยืนยันตัวตน

รับชมเทปบันทึกภำพกำร
ประชุมได้ บนเว็บไซต์ บริษทั
หลังจำกกำรประชุมเสร็จสิน้
(ภายใน 7 วันทาการ)

บริษัททำกำรจัดส่ ง
Username & Password &Weblink
และคู่มือกำรใช้ งำนของระบบไปยังอีเมล์ ท่ ไี ด้ รับแจ้ งไว้ กบั
บริษัท
(จัดส่งไม่เกิ นวันที่ 28 เมษายน 2564)

ผู้ถือหุ้น / ผู้มอบฉันทะ ศึกษำข้ อมูลได้ ตำมลิงค์ และ
คู่มือกำรใช้ งำนเพื่อเตรียมควำมพร้ อมสำหรับกำร
ประชุม E-AGM

เริ่มประชุมตำมลำดับวำระ
เวลำ 10:00 น.

วันประชุม (30 เมษำยน 2564)
เปิ ดลงทะเบียนออนไลน์ เวลำ 9:00 น.

Innovative Logistics Service and Solution Provider

WICE Logistics Public Company Limited
88/8 Nonsee Road, Chong-Nonsee, Yannawa
Bangkok, 10120
Tel:

(662) 681 6181

Fax:

(662) 681 6173, (662) 681 6123

E-mail: info@wice.co.th
www.wice.co.th

