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         วนัท่ี 25 มีนาคม 2564 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563   
 2. รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code  
 3. ประวตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท  
 4. นิยาม “กรรมการอิสระ” 
 5. การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 
 6. ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ท่ีบริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้มอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น  
 7. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  
 8. ข้อปฏิบตัิส าหรับการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉนัทะ 
 9. ข้อบงัคบัของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
 11. แบบฟอร์มส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
 12. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 (E-AGM)  
    
 
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ในรูปแบบการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่  30 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งในการประชุมครัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ 
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 26 ตุลาคม 2563 – วนัท่ี 30 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่า ไม่มีผู้
ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชมุ และ/หรือ เสนอช่ือบคุคลใด เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ดงันัน้ บริษัทฯ 
จึงได้ก าหนดระเบียบวาระการประชมุดงันี ้  
 
ระเบียบวาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563  
 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล : บริษัทฯ ได้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2563 และได้

จัดท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 และได้จัดส่งรายงานการประชุมดงักล่าวให้
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนดแล้ว พร้อมทัง้ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว 
โดยรายละเอียดปรากฏตามส าเนาท่ีได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วยล าดับ 1  

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อ
วนัท่ี 29 เมษายน 2563 ได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  จึงเห็นควรเสนอท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักล่าว 
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การลงมติ : วาระนีต้้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระที่ 2. รับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 
 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล : บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบ

ปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งอยู่ในรูป QR Code ท่ีได้ส่งมา
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วฉบบันี ้โดยจัดท าขึน้ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ล าดับ 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานของ  
บริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2563 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

การลงมติ : วาระนีไ้ม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและก าไรขาดทุน ประจ าปี 2563 ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 64 ท่ีก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการท างบการเงิน
ประจ าปี 2563 ณ วนัสิน้สดุรอบบญัชีของบริษัทฯ เพื่อน าเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติใน
การประชมุสามญัประจ าปี 

 
   งบการเงินส าหรับรอบบัญชีสิน้สดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ได้จัดท าขึน้โดยถูกต้อง

ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2563ตามสิ่งที่ ส่งมา
ด้วยล าดับ 2 ซึง่สรุปสาระส าคญัดงันี ้ 

                (หน่วย : บาท) 
รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์ 2,045,500,114 1,106,927,618 
หนีส้ินรวม 1,069,896,210 262,067,830 

*ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  877,044,087 844,859,788 
รายได้รวม 4,005,569,895 796,033,189 
*ก าไรสิทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 201,084,396 96,732,080 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)  0.31 0.15 

    * ไม่รวมส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อย 
    
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบดุลและก าไรขาดทุน

ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบ
บญัชีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
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การลงมติ : วาระนีต้้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 
 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล : ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ก าหนดให้ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุน
ส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
ส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ข้อ 43 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผล
จากผลการด าเนินงาน โดยต้องน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ อน่ึง  บริษัทฯ มี
นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล และ
ส ารองตามกฎหมายส าหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึน้อยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร  

 
   ทัง้นี ้จากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ  

96,753,628.83 บาท บริษัทฯ จึงตัง้เงินส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 5% เป็นเงินจ านวน 
4,857,475 บาท ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ตัง้เงินส ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

  
   บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ส าหรับผลการด าเนินงานของ

บริษัทฯ ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีจ านวนหุ้นทัง้หมด 651,899,500 
หุ้ น ในอัตราหุ้ นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ จ านวน 91,265,930 บาท หรือคิดเป็น
อตัราส่วนร้อยละ 94.33 ของก าไรส าหรับปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ท่ี
ก าหนดไว้  

   อตัราการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 เปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมา สรุปได้ดงันี ้
  

  
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการตัง้ส ารองตาม

กฎหมายประจ าปี 2563 เป็นเงินจ านวน 4,857,475 บาท และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล และก าไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)  

รายละเอียด ปี 2560 ปี 2561  ปี 2562 
ปี 2563  

(ปีที่เสนอ)  

ก าไรสทุธิ (บาท) 102,182,602 109,747,784 83,136,150  96,753,628.83 
อตัราเงินปันผลต่อหุ้น 0.12 บาท 0.13 บาท 0.09 บาท 0,14 

อตัราการจ่ายเงินปันผล 
เทียบก าไรสทุธิ (%) 

76.56% 77.22% 70.57% 94.33%  
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ด าเนินงานประจ าปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ซึ่ง
ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น (Record Date) วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 
19 พฤษภาคม 2564 ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
แต่การให้สิทธิดังกล่าว ยงัไม่มีความแน่นอน เน่ืองจากต้องน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิต่อไป  

การลงมติ : วาระนีต้้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งก าหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ กรรมการ
จะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการท่ี
จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน 
การออกจากต าแหน่งของกรรมการตามวาระนัน้จะใช้วิธีการจบัสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้
กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคน
อยู่ในต าแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งในคราวนัน้ ให้
กรรมการดงักล่าวพ้นจากต าแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทัง้นี ้กรรมการผู้ออกตามวาระนัน้ๆ อาจถูกเลือก
ให้เข้ามารับต าแหน่งใหม่อีกก็ได้ ” 

   
   โดยในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2564 มีกรรมการบริษัทท่ีครบก าหนดต้องออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ได้แก ่ 
  (1) นายเอกพล พงศ์สถาพร       ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท  
  (2) ดร.อารยา คงสุนทร    ต าแหน่ง กรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
       กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

(3) นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร ต าแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร  
     ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อน่ึง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการก ากับดแูลกิจการท่ีดี และแสดงถึงการปฏิบตัิต่อผู้ ถือ
หุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลท่ี
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบตัิ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 เป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่วันท่ี 26 
ตลุาคม 2563 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิท่ีบริษัท
ฯ ก าหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.wice.co.th ทัง้นี ้เมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตัง้เป็นกรรมการของ
บริษัทฯ แต่อย่างใด 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะ
กรรมการฯ คุณสมบัติของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ 2535 ความรู้ 
ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสามารถท่ี
จะช่วยพฒันาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ 3 คน ได้แก่ (1) นายเอก
พล พงศ์สถาพร (2) ดร.อารยา คงสนุทร และ (3) นางสาวฐิติมา ตนัติกลุสนุทร กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระดงัต่อไปนี ้
กลบัเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

  (1) นายเอกพล พงศ์สถาพร          ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท  
  (2) ดร.อารยา คงสุนทร    ต าแหน่ง กรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
       กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

(3) นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร ต าแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร  
     ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
   โดยการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการผู้ ท่ีออกตามวาระดงักล่าว ให้มีผลตัง้แต่วนัถัดจากวนัประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 เป็นต้นไป  
 
   ทัง้นี ้กรรมการท่ีได้รับเสนอชื่อในครัง้นี ้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง  หรือการพิจารณาอย่าง

รอบคอบ ระมดัระวงั ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ว่ามีคุณสมบตัิท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคณุวุฒิ สามารถก ากับดแูลกิจการให้บรรลเุป้าหมาย ตลอดจนได้ให้ข้อแนะน า
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน รวมถึงมีคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และคณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีรายชื่อและประวตัิกรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อแต่งตัง้ 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับ 3  

   นอกจากนี ้นายเอกพล พงศ์สถาพร ซึ่งได้รับเลือกให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่อไป
อีกวาระหน่ึงนัน้ มีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด ซึ่ง
เท่ากับข้อก าหนดขัน้ต ่าตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับ 4 
ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อแนะน าต่าง ๆ เก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้
อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง อน่ึง แม้ว่าการท่ี นาย  
เอกพล พงศ์สถาพร ได้รับเลือกให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหน่ึงนัน้  เป็น
การด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่าระยะเวลา 9 ปี แต่เนื่องจากในขณะที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระนัน้ นายเอกพล พงศ์สถาพร ได้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นอย่างดี โดยได้น าความรู้ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์  และ
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นโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี ้กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองจะมีความรู้และ
ประสบการณ์เก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ในขณะท่ีกรรมการอิสระท่ีด ารง
ต าแหน่งต่อเน่ืองยังคงสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสงูต่อบริษัทฯ 

 
การลงมติ : วาระนีต้้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้ 
1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุ้นต่อหน่ึง (1) เสียง 
2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่ทัง้หมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตัง้บุคคลเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่า
กรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้ 

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับจะได้รับเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับ
ถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนท่ีพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ประธานเป็นผู้ออก
เสียงขีข้าด  

   ทัง้นี ้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในการเลือกตัง้กรรมการในครัง้นี ้บริษัทฯ จะ
เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

 
ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564  
 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 32 ท่ีก าหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุ  

 
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาและอนุมัติอัตรา

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดนโยบาย
และหลักเกณฑ์เก่ียวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในรูปแบบเบีย้
ประชมุ และโบนสัพิเศษส าหรับกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับ 5 ซึง่สรุปสาระส าคญัดงันี ้ 

    

องค์ประกอบค่าตอบแทน 
ค่าเบีย้ประชุม (บาท/ครัง้) 

ปี 2563 ปี 2564 (ปีที่เสนอ) 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

1. ค่าเบีย้ประชมุ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

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

คงเดิม 

 
40,000 บาท /ครัง้ 
20,000 บาท / คน / ครัง้ 
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2. โบนสัพิเศษ 
(จากผลการด าเนินงานในปี 2563)  

พิจารณาจากผลการด าเนินงาน 
แต่ไม่เกิน 1% ของก าไรสทุธิของ
งบการเงินรวม 
 

พิจารณาจดัสรรตามผลส าเร็จของ

การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของ

บริษัท เป็นเงินจ านวน 2,000,000 

บาท  
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ  ไม่มี ไม่มี 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุด

ย่อย  

1. ค่าเบีย้ประชมุ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
 
- 25,000 บาท /ครัง้ 
- 20,000 บาท / คน / ครัง้ 
- จ่ายเฉพาะกรรมการ ท่ี เ ข้า
ประชมุ 
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น  

คงเดิม 

 
- 25,000 บาท /ครัง้ 
- 20,000 บาท / คน / ครัง้ 
- จ่ายเฉพาะกรรมการ ท่ี เ ข้า
ประชมุ 
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น 

   ทัง้นี ้ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบเบีย้ประชุม และโบนัสพิเศษ จ ากัดวงเงินไม่เกิน 
5,000,000 บาท  
 

การลงมติ : วาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุ 

 
ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 
 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ

ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 67 ซึง่ก าหนดว่า“ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี
ของบริษัท และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัท ผู้สอบบญัชีผู้ซึ่งออกไปนัน้จะเลือกกลบัเข้าต าแหน่ง
อีกก็ได้” และข้อ 68 ซึง่ก าหนดว่า“ผู้สอบบญัชีอาจเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ 
พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท”  

    
   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 โดยได้

ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้ สอบบัญชี  ทักษะความรู้  ความสามารถของทีมงาน  และ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบอนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจท่ีจะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบ
บัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
แต่งตัง้ บริษัท ส านกังาน อี วาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 โดยมีรายช่ือดงันี ้ 

    1. นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3972 และ/หรือ 
     (ผู้ลงลายมือในงบการเงินบริษัท ปี 2563)  
    2. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4807  และ/หรือ 
     (ผู้ลงลายมือในงบการเงินบริษัท ปี 2561) 
    3. นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5659 และ/หรือ 
     (ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือในงบการเงินบริษัท) 
    4. นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  6107  
     (ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือในงบการเงินบริษัท) 
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   โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีท่ีผู้ สอบบัญชี
ดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ส านักงาน อี วาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบญัชีท่าน
อื่นของบริษัท ส านักงาน อี วาย จ ากัด ท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ท าหน้าท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ
ลงนามในรายงานการสอบบญัชีของบริษัทฯ แทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้  
ทัง้นี ้บริษัท ส านกังาน อี วาย จ ากดั และผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มี
ความสมัพนัธ์ หรือส่วนได้เสียกบับริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
กบับคุคลดงักล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ  
อน่ึง บริษัทย่อยของบริษัทฯ จ านวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จ ากัด  และ
บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากัด (ETL) มีผู้สอบบญัชีสงักัดส านักงานสอบบญัชีเดียวกันกบั
บริษัทฯ ส่วนบริษัทย่อยในต่างประเทศท่ีได้มีการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากส านักงานอื่น เน่ืองจากมี
ความเหมาะสมต่อขนาดและการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดท างบการเงิน
รวมสามารถด าเนินการได้ทนัตามก าหนดเวลา 

   และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปีดงันี ้ 
 

รายละเอียด ปี 2562  ปี 2563  
ปี 2564 

(ปีที่เสนอ) 

ค่าสอบบญัชีประจ าปี  1,610,000 1,180,000 1,180,000 
ค่าสอบทานรายไตรมาส  
(ไตรมาส 1,2,3 รวม)  

960,000 810,000 810,000 

รวมทัง้สิน้  2,570,000 1,990,000 1,990,000 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ความเป็นอิสระ มาตรฐานการท างาน ผลการปฏิบตัิงาน และ
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ จดทะเบียนอื่นในระดับ
เดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสมแล้ว เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
คดัเลือกเสนอ โดยเห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้บริษัท ส านกังาน อี วาย จ ากดั โดยมี
รายชื่อดังต่อไปนี ้(1) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3972 และ/หรือ (2) 
นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4807 และ/หรือ (3) นางสาวสุมนา 
พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5659 และ/หรือ (4) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6107 เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ โดยก าหนดจ านวน
เงินค่าสอบบญัชี ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 1,990,000 บาท  

การลงมติ : วาระนีต้้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 
 
 ทัง้นี ้ท่านผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารยืนยนัตวัตนโดยมีรายละเอียดปรากฎตามหนงัสือเชิญประชมุมายงับริษัท 
ภายในวนัท่ี 26 เมษายน 2564 มายงัช่องทางดงัต่อไปนี ้โดยระบชุื่อ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อกลบัได้ 
 
 ทางไปรษณีย์ : นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสขุ (เลขานกุารบริษัท)  
    บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 อีเมล          :  secretary2@wice.co.th  โทรสาร       :  02-681-6123 ,02-681-6173 
 
 หลงัจากบริษัทตรวจสอบข้อมลูเพื่อยืนยนัตวัตนแล้ว บริษัทจะจดัส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหสัผ่าน (Password) ส าหรับการ
เข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทไว้ หากผู้ ถือหุ้นท่าน
ใดไม่สะดวกท่ีจะเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้นแทนตนได้ โดยรายละเอียดและข้อปฏิบตัิส าหรับการประชมุเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยล าดับ 8  
 
 อน่ึง การเข้าใช้ระบบการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครัง้นีเ้ป็นของบริษัท ควิดแลบ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้
ให้บริการท่ีได้รับหนงัสือรับรองระบบควบคมุการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภยัด้านสารสนเทศของ
ระบบควบคมุการประชมุเวอร์ชนั 1.1 ของส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   
 
  
  
   
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
                      โดยมติคณะกรรมการบริษัท 
 
 
 
                   นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสขุ  
             เลขานกุารบริษัท  
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 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน)                                         เอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564  

 

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) 
วันพธุ ที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2563 

ณ  ห้องประชุมชัน้ 5 อำคำรไวส์เพลส บริษทั ไวส์ โลจิสตกิส์ จ ำกัด (มหำชน)  
 

 

เร่ิมประชุม 10.00 น. 
 
 นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ มีเกียรติในที่ประชุม จากนัน้แนะน า

กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้สอบบญัชี ซึง่มาเข้าประชมุ โดยมีรายนามดงัต่อไปนี ้ 
 

1. นายเอกพล  พงศ์สถาพร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท 

2. รศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค์  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายเจริญเกียรติ หตุะนานนัทะ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 

กรรมการตรวจสอบ 

4. นางวนัดี   ปฏิเวชวงศ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

5. ดร.อารยา  คงสนุทร  กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

6. นายชเูดช  คงสนุทร  กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

7. นางสาวฐิติมา  ตนัติกลุสนุทร กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ ฝ่ายปฏิบตัิการและสนบัสนนุ /  

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

8. นางสาวบศุรินทร์ต่วนชะเอม   กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / ผู้อ านวยการ 

บญัชีและการเงิน  

9. นางสาวสาวดี  อศัวมานะ   ผู้จดัการทัว่ไป  

10. นางสาวสนุทรี  พลูสมบตัิ  ผู้ช่วย ผู้จดัการทัว่ไป  

11. นางสาวปิญชา ชยัสาม  ตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังานอี วาย จ ากดั 

12. นางสาวปรมาภรณ์  จ านงสขุ  เลขานกุารบริษัท 
 
 โดยกรรมการบริษัทฯ มีทัง้หมด 8 คน เข้าร่วมประชมุครัง้นี ้8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด 
 
 ประธานฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า หากในระหว่างการประชมุผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นระบคุ าถามในแต่ละวาระ ลงในกระดาษที่ทางบริษัท

ฯ แจกให้ (ที่ประชมุจะรับเฉพาะค าถามที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร) และบริษัทฯ จะระบคุ าตอบและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกบัรายงานการประชุม

สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุ เพ่ือลดการสมัผสั ลดการแพร่กระจายของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่่า หรือ (COVID-19) และการ

ประชมุจะด าเนินการไปอย่างกระชบัที่สดุ             
 
 บริษัทฯ ปฎิบตัิตามค าแนะน าของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ เร่ืองการป้องกนัควบคมุโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา หรือ (COVID-19) ส าหรับ

การประชุม สมัมนา หรือกิจกรรมอ่ืนที่มีลกัษณะใกล้เคียงกนั ฉบบัลงวนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยจัดให้มีระบบคดักรองผู้ เข้าร่วมประชุม จัดเตรียมจุดล้าง

มือและเจลแอลกฮอร์ รวมทัง้แนะน าให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุคนใส่หน้ากากอนามยัไว้ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม ก่อนเข้าสู่การประชมุ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจ

ในขัน้ตอนการลงคะแนนเสียง ประธานฯ มอบหมายให้ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 
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นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสขุ เลขานกุารบริษัท ท าหน้าที่เลขาที่ประชมุ เป็นผู้ชีแ้จงหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนบัคะแนนเสียง

ต่อที่ประชมุ ดงันี ้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียง ต่อหนึ่งหุ้น และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ”

งดออกเสียง” จะแบ่งแยกจ านวนหุ้นเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้  

2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าเห็นชอบตามมติที่เสนอ แต่ถ้าหากผู้ถือ

หุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ให้ท าเคร่ืองหมายลงในบตัรลงคะแนนแล้วยกมือ  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯ ไปเก็บบตัรลงแนนเสียงของผู้ถือหุ้น  

3. จ านวนหุ้นรวมที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่เข้ามาร่วมประชมุเพิ่มขึน้หลังจาก

เปิดประชมุแล้ว ซึง่การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง  ในแต่ละวาระโดยใช้จ านวนหุ้น

ของผู้ เข้าร่วมประชมุล่าสดุ 
 

 ทัง้นี ้ขอเรียนชีแ้จงเพิ่มเติมว่า คะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมครัง้นี ้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถื อหุ้นที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง หากมีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด ส าหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทน

กรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทได้จดัให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล และบริษัทขอเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม/ 

และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ๆ และวาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทัง้นี ้เม่ือการประชุมเสร็จสิน้ ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบตั รลงคะแนนเสียงของท่าน 

ให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ ประตทูางออก เพื่อให้หลกัฐานการลงคะแนนสมบรูณ์ 
 
 ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่ อรับการ

พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 21 ตลุาคม 2562 ถึง วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุม 

และ/หรือเสนอบคุคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท พร้อมทัง้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามญั

ครัง้นีไ้ด้ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค าถามมา และขอแนะน านายภานุวฒัน์ นวลล าใย จากบริษัท ส านักงานกฎหมายสากลธีรคุปต์ 

จ ากดั ซึง่รับหน้าที่เป็นพยานในการลงคะแนนเสียงและตรวจนบัคะแนนเสยีงในการประชมุ และบริษัท ควิดแลบ จ ากดั ซึง่รับหน้าที่เป็นผู้นบัคะแนนเสียงของผู้

ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 104 ก าหนดว่าประธานกรรมการเป็นประธานของที่

ประชมุผู้ถือหุ้น ซึง่นายเอกพล พงศ์สถาพร เป็นประธานกรรมการ จึงเป็นผู้ท าหน้าหน้าที่ประธานในวนันี  ้
 
 ประธานฯ แจ้งสรุปจ านวนผู้ เข้าร่วมประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 42 ราย และผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจ านวน 18 ราย 

รวมเป็นทัง้หมด 60 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 421,857,882 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.71 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทัง้หมด โดยหุ้นที่ช าระแล้วทัง้สิน้ของบริษัท 

จ านวน 325,949,750 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 651,899,500 หุ้น ทัง้นีค้รบเป็นองค์ประชุมตามระเบียบข้อบงัคบั

ของบริษัทฯ ข้อ 38 จึงขอเปิดประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2562 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2562 โดย

บริษัทฯ ได้จดัส่งส าเนารายงานดงักล่าวให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา และหากไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดขอแก้ไขรายงานจะขอให้ที่ประชมุรับรองรายงานการประชมุดงักล่าว 
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 เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทกัท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอ่ืน ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจ าปี 2562 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2562 โดยวาระนีใ้ช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
 ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นด้วย 421,496,079 100.00 
(2) ไม่เห็นด้วย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ านวนเสียง 419,206,660 421,496,079 

 หมายเหต ุ: ในวาระนีมี้ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชมุเพ่ิมขัน้จากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชมุ จ านวน 130,000 หุ้น 
 
 มติ – ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2562 
 
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

 ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ซึ่งได้มีมติรับทราบโดย

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2563 เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นทราบ ซึ่งมี

รายละเอียดที่ปรากฎในรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ตามที่ได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 
 
 ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้น าเสนอโครงสร้างของกลุ่มบริษัท และ

สัดส่วนรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2562 โดย WICE TH 33% , WICE SG 21% , WICE HK 26% และ ETL 20% รายได้บริการอยู่ที่ 2,221 ล้านบาท 

และปี 2561 อยู่ที่ 1,832 ล้านบาท เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 20.58 การรับรู้รายได้จากการที่บริษัทลงทนุในบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากัด ในสดัส่วน

ร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้ นสามัญทัง้หมด อีกทัง้ WICE Logistics (Hong Kong) Limited ก็ได้มีการลงทุนใน WICE Logistics (Shenzhen) Company 

Limited ในสดัส่วนร้อยละ 70 ของจ านวนหุ้นสามญัทัง้หมด บริษัทฯ จึงต้องมีการรับรู้รายได้ เข้ามาในงบการเงิน ท าให้รายได้จากการบริการเพิ่มขึน้อย่างมี

สาระส าคญั 

 สดัส่วนรายได้แยกตามบริการหลกัที่ให้บริการของบริษัทฯ ส าหรับปี 2562  

 1) การให้บริการรับจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) คิดเป็นร้อยละ 28 

 2) การให้บริการรับจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) คิดเป็นร้อยละ 36  

 3) การให้บริการโลจิสติกส์ ประกอบไปด้วยงานพิธีการศลุกากร การขนส่งภายในประเทศและการให้บริการคลงัสินค้า คิดเป็นร้อยละ 15 
 4) การให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services) คิดเป็นร้อยละ 21% 
 
 ก าไรขัน้ต้นของบริษัทรวม ส าหรับปี 2563 จ านวน 352.37 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.66 ก าไรสทุธิของบรัท ส าหรับปี 2562 จ านวน 62 ล้าน

บาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 35.58 เนื่องจาก บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการขนส่งข้ามแดน จึงมีต้นทุนเกี่ยวกบั

การลงทนุในรถหวัลากค่อนข้างสูง ท าให้มีต้นทนุในการจดัการเพิ่มขึน้ มีผลท าให้สดัส่วนต้นทนุเม่ือเปรียบเทียบกบัรายได้สูงอตัราการท าก าไรจึงลดลงไปด้วย 

โดยรายละเอียดได้ปรากฎตามรายงานประจ าปี 2562 ที่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

 และรายงานถึงนโยบายเก่ียวกบัการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรมส าคญัๆ ที่แสดงออก
ถึงความุ่งมัน่ในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนัของบริษัทฯ สรุปได้ ดงันี ้  

1. บริษัทฯ ก าหนดให้มีนโยบายการป้องกนัและต่อต้านการทจุริต การให้หรือรับสินบน รวมถึงก าหนดแนวทางปฏิบตัิในการต่อต้านทจุริตคอร์รัป

ชนัไว้อย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมกบัเปิดเผยให้บคุคลทัว่ไปได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
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2. บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวปฎิบตัิในเร่ืองการรับ -ให้ของขวญั การเลีย้ง หรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายต่อต้านทจุริตคอร์รัปชนั

และประกาศใช้ทัว่ทัง้องค์กรเพื่อให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด โดยจะไม่เรียกร้อง / ไม่รับของขวญั ของก านัล การ

เลีย้งรับรอง หรือสิ่งตอบแทนใดๆ จากผู้ ร่วมด าเนินธุรกิจกบักลุ่มบริษัทฯ เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดความลงัเลใจในการปฏิบตัิหน้าที่ หรือการเลือก

ปฏิบัติ หรือการกระท าใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกัน และสื่อสารให้แก่บุคคลภายนอกที่มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ได้รับทราบ เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซ่ือสตัย์ สจุริต ถกูต้องตามกฎหมาย 

3. ในปี 2563 บริษัทฯ จะท าการทบทวนแบบประเมินตนเองของโครงการฯ ทัง้ 71 ข้อ และเข้ากระบวนการสอบทานโดยผู้ตรวจสอบภายในของ

บริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี ้โดยขอให้ระบคุ าถามเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
  
 ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระ 
 
 มติ – ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนมุตัิงบดลุและก าไรขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

 ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวบศุรินทร์ ต่วนชะเอม ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนุมตัิงบดลุและงบก าไรขาดทุน

ประจ าปี 2562 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตและได้มีมติอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม

คณะกรรมการ ครัง้ที่ 2/2563 เม่ือวนัที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้
 
 นางสาวบศุรินทร์ ต่วนชะเอม ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชมุดงันี ้ 

                           (หน่วย: บาท) 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์ 1,573,572,312 937,719,035 

หนีส้ินรวม 686,973,040 130,947,375 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 886,599,272 806,771,660 

รายได้รวม 2,230,883,087 825,662,386 

ก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 61,973,826 83,136,150 

ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)  0.10 0.13 
 
โดยรายละเอียดปรากฏตามส าเนางบแสดงฐานการเงินและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นใน

รูปแบบ QR Code พร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี ้โดยขอให้ระบคุ าถามเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

ค ำถำม : นำยฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมามาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 29 เร่ืองเงินลงทุนเผื่อ

ขาย ที่ลงทนุในหน่วยลงทนุ เป็นเงินลงทนุในตลาดทนุหรือในตลาดเงิน 

ค ำตอบ : ส าหรับเงินลงทนุเผื่อขายที่ลงทนุในหน่วยลงทนุ เป็นเงินลงทนุในตลาดเงิน 

ค ำถำม : นำยฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมามาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า วตัถุประสงค์การลงทุนในหน่วยลงทุนนีค้ืออะไร 

และมีแนวทางในการใช้เงินจ านวนนีไ้ปสร้างรายได้มากกว่านีห้รือไม่ 
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ค ำตอบ : บริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุในหน่วยลงทุนตลาดเงินคือ เพ่ือเป็นการบริหารเงินสด และเพ่ือเป็นการส ารองเงินส าหรับการขยาย

ธุรกิจ ส าหรับแนวทางการใช้เงินเพื่อสร้างรายได้มากกว่าเดิม บริษัทจะใช้เงินในการขยายธุรกิจในอนาคตเพื่อส่งผลตอบแทนให้แก่

บริษัทฯ อย่างสงูสดุ 
 
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชมุเพ่ือขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสียง โดยสรุปผลคะแนนเสียง ดงันี ้
 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 421,857,782 100.00 

(2) ไม่เห็นด้วย 0 0 

(3) งดออกเสียง 0 0 

(4) บตัรเสีย 0 0 

รวมจ านวนเสียง 419,228,660 421,857,782 

 หมายเหต ุ: ในวาระนีมี้ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชมุเพ่ิมขัน้จากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชมุ จ านวน 361,703 หุ้น 
 
 มติ – ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรับรองงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2562 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562 จากผลการด าเนินงาน มีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 83,136,150 บาท ตามกฎหมายจึงต้องจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีไว้เป็นทนุ

ส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งในปีนี ้บริษัทฯ

จะต้องจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ โดยก าหนดเงินส ารองตามกฎหมายเป็นเงินทัง้สิน้ 5,487,500 บาท เม่ือกันทุน

ส ารองตามกฎหมายแล้วบริษัทยงัเหลือผลก าไรเป็นจ านวนเงิน 77,648,650 บาท จากก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการ

บริษัท ครัง้ที่ 2/2563 เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นสมควรให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2562 และ

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดงันี ้
 

- จัดสรรเงินส ารองตามกฏหมายในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ 83,136,150 บาท โดยก าหนดเงินส ารองตามกฎหมายเป็นเงิน

ทัง้สิน้ 5,487,500 บาท  
- จ่ายเงินปันผลหลงัหกัเงินส ารองตามกฏหมาย คิดเป็น 0.09 บาทต่อหุ้น บาท ซึง่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีช่ือปรากฏ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 

(Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที่ 13 มีนาคม 2563  

- ก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 15 พฤษภาคม 2563 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระนี ้โดยขอให้ระบคุ าถามเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งค าถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระ  
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 ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสียง โดยสรุปผลคะแนนเสียง ดงันี ้ 
 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นด้วย 421,856,782 99.9998 
(2) ไม่เห็นด้วย 1,000 0.0002 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ านวนเสียง 419,278,660 421,857,782 

  
 มติ – ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมตัิให้จัดสรรก าไรประจ าปี 2562 

จ านวน 5,487,500 บาท เป็นเงินส ารองตามกฏหมายและจ่ายเงินปันผลจ านวน 0.09 บาท/หุ้น โดยให้จ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ถือหุ้นที่มีช่ือปรากฏ ณ วันก าหนด

รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที่ 13 มีนาคม 2563 ก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 15 พฤษภาคม 2563 
 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม ว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ก าหนดว่าในการ

ประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วน

ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และในปี 2562 มีกรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งและออกตามวาระจ านวน 3 คน ดงันี ้
 

1. รศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค์   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

  2. นายเจริญเกียรติ หตุะนานนัทะ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

3. นางสาวบศุรินทร์  ต่วนชะเอม  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / กรรมการ 
 
ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ 

คุณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ

บริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพฒันาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 3 คน ได้แก่ (1) รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ (2) นายเจริญเกียรติ หุตะ

นานนัทะ และ (3) นางสาวบศุรินทร์ ต่วนชะเอม กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
 
เนื่องจากในวาระนีก้รรมการที่ออกตามวาระทัง้ 3 คน เป็นผู้ มีส่วนได้เสียในวาระนี ้จึงขอให้เชิญออกจากห้องประชุมจนกว่าการประชมุในวาระนีจ้ะ

ด าเนินการเสร็จสิน้ 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระนี ้โดยขอให้ระบคุ าถามเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งค าถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระ 
 
ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ส่งบตัรลงคะแนนทัง้ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง 

และหรือบตัรเสีย ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รวบรวมไว้เพ่ือนบัจ านวนและแจ้งมติให้ที่ประชมุได้รับทราบ 
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 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน)                                         เอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564  

 

 ที่ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

 5.1 รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ  

  (กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกหนึ่งวาระ) 
 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นด้วย 421,856,782 99.9997 
(2) ไม่เห็นด้วย 1,100 0.0003 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ านวนเสียง 419,292,260 421,857,882 

หมายเหต ุ: ในวาระนีมี้ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชมุเพ่ิมขัน้จากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชมุ จ านวน 100 หุ้น 
 

มติ –ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิแต่งตัง้ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กลบัเข้าด า รง

ต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกหนึ่งวาระ 
 

 5.2 นำยเจริญเกียรติ หุตะนำนันทะ  ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 

 (กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกหนึ่งวาระ) 
  

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นด้วย 421,841,782 99.9997 
(2) ไม่เห็นด้วย 1,100 0.0003 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ านวนเสียง 319,552,940 421,842,882 

  หมายเหต ุ: ไม่นบัคะแนนผู้ มีส่วนได้เสีย รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 15,000 หุ้น 
 
มติ –ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิแต่งตัง้นายเจริญเกียรติ หุ

ตะนานนัทะ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกหนึ่งวาระ 
 
  5.3 นางสาวบศุรินทร์ ต่วนชะเอม กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการ   

  (กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกหนึ่งวาระ) 
 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นด้วย 421,656,882 99.9998 
(2) ไม่เห็นด้วย 1,000 0.0002 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ านวนเสียง 419,292,260 421,657,882 

 หมายเหต ุ: ไม่นบัคะแนนผู้ มีส่วนได้เสีย รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 200,000 หุ้น 
 

มติ –ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิแต่งตัง้นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกหนึ่งวาระ 
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 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน)                                         เอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564  

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจ าปี 2563 โดยเสนอ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะเร่ือง รวมถึงค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสพิเศษ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
 
 
 
 
 

  
หมายเหตุ : คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง คือ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์กร 
 

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่บริษัทฯ ได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุให้กบัผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระนี ้โดยขอให้ระบคุ าถามเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งค าถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระ   
 
 ประธานฯ ขอให้ทีป่ระชมุลงคะแนนเสยีง โดยสรุปผลคะแนนเสียง ดงันี ้  
 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นด้วย 421,856,882 99.9998 
(2) ไม่เห็นด้วย 1,000 0.0002 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ านวนเสียง 419,382,760 421,857,882 
 

มติ – ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2563 

 ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ เสนอต่อที่ประชมุว่า ที่ประชมุคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบบญัชีบริษัทประจ าปี 2562 และเห็นสมควรแต่งตัง้บริษัท ส านักงาน อี วาย จ ากัด โดยนายชยพล ศุภ

เศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3972 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5659 หรือนางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบ

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2563 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
1. ค่าเบีย้ประชมุ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

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

2. โบนสัพิเศษ 
(จากผลการด าเนินงานในปี 2562)  

พิจารณาจากผลการด าเนินงาน แต่ไม่เกิน 1% ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม 

3. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ  ไม่มี 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง*  
1. ค่าเบีย้ประชมุ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
 
- 25,000 บาท /ครัง้ 
- 20,000 บาท / คน / ครัง้ 
- จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชมุ 
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืน 
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 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน)                                         เอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564  

 

บญัชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4807 หรือ นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตเลขที่ 6107 เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 ต่ออีกหนึ่งปี ซึง่เสนอค่าตอบแทนรวม 1,990,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนบาท

ถ้วน) เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา โดยบริษัท ส านักงาน อี วาย จ ากัด ได้ด าเนินการเป็นผู้สอบบญัชีให้กับบริษัทฯ มาแล้วเป็นจ านวน 6 ปี (ปี 2557-2562) และที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2563 เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้ นสามัญประจ าปี 2563 อนุมัติแต่งตัง้บริษัท

ส านกังาน อี วาย จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2563 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่เสนอ 
  
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระนี ้โดยขอให้ระบคุ าถามเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งค าถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระ 
 
 ที่ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสียง โดยสรุปผลคะแนนเสียง ดงันี ้

 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 421,857,882 100.00 

(2) ไม่เห็นด้วย 0 0 

(3) งดออกเสียง 0 0 

(4) บตัรเสีย 0 0 

รวมจ านวนเสียง 433,394,760 421,857,882 

  
มติ – ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน ส านกังาน อี วาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 โดยม ี

  นายชยพล   ศภุเศรษฐนนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3972 และ/หรือ 
  นางสาวรสพร  เดชอาคม   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5659 และ/หรือ 
  นางสาวสมุนา   พนัธ์พงษ์สานนท์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5872 และ/หรือ 
  นางสาวอรวรรณ  เตชวฒันสิริกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4807 และ/หรือ 
  นางสาวเกิดศิริ  กาญจนประกาศิต  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6107 
 
 เป็นผู้สอบบญัชี ทัง้นีใ้ห้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานสอบบญัชีและอนุมตัิค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
ส าหรับปี 2563 เป็นเงินจ านวน 1,990,000 บาท 
 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนีเ้ป็นการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นหรือสอบถามเพื่อความเข้าใจ หรื อ
เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้ชีแ้จงข้อซกัถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น โดยขอให้ระบคุ าถามเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงันัน้จะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้ 

ค าถาม : นางสาวศิริพร ขตัตพงษ์ ผู้ถือหุ้นรับมอบฉนัทะ สอบถามว่าในไตรมาสที่ 1/2563 รายได้เป็นอย่างไรบ้าง  

ค าตอบ : บริษัทฯ คาดว่ารายได้ในไตรมาสที่ 1/2563 จะดีว่า เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัในไตรมาสที่ 1/2562  

ค าถาม : นางสาวศิริพร ขตัตพงษ์ ผู้ถือหุ้นรับมอบฉนัทะ สอบถามว่า COVID-19 มีผลกระทบกบับริษัท หรือไม่  

ค าตอบ : บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แต่บริษัทฯ ยงัคงด าเนินธุรกิจได้ การขนส่งทางอากาศ  (Air Freight) มีค่าระวางที่ปรับขึน้ 

และพืน้ที่ในการขนส่งที่จ ากัด เนื่องจากมีการหยุดเลิกเที่ยวบินตามค าสัง่ของรัฐบาล ในทางกันข้าม การบริการจัดการขนส่งทางบก

ข้ามพรมแดน (Cross Border Service) มีปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากมีลกูค้าเปลี่ยนจากการใช้บริการทางบกข้ามพรมแดน 

แทนการขนส่งทางอากาศ ทัง้นี ้ยงัได้รับอนิสงส์จากราคาน า้มนัที่ปรับลดลงในช่วง COVID-19 ด้วย 
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 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน)                                         เอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564  

 

ค ำถำม : นำงสำวศิริพร ขัตตพงษ์ ผู้ถือหุ้นรับมอบฉนัทะ สอบถามว่ามีข่าวว่าไตรมาสที่ 2/2563 สดใสมีการวางแผนเงินลงทุน 200 ล้านบาท 

เพ่ือซือ้หุ้น WICE SG เม่ือใด 

ค ำตอบ : บริษัทฯ ได้ด าเนินการเข้าท ารายการซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd. หรือ “WICE SG” (เดิม Sun 

Express Logistics Pte. Ltd. หรือ “SEL”) ส่วนที่ 2 จ านวน 30% เม่ือต้นเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมรับรู้

รายได้เข้ามาในงบการเงิน ทนัที  

ค ำถำม : นำงสำวศิริพร ขัตตพงษ์ ผู้ถือหุ้นรับมอบฉนัทะ สอบถามว่าปี 2563 รายได้โต 20% แตะ 2,700 ล้านบาท จากการให้บริการหรือไม่ 

ค ำตอบ : รายได้ปี 2563 หลักๆ โตมาจากการให้บริการทางอากาศ (Air Freight) และการบริการจัดการขนส่งทางบกข้ามพรมแดน (Cross 

Border Service) ส่วนการให้บริการขนส่งทางทะเล (Sea Freight) ยงัคงรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง 
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 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ต่อที่ประชมุอีก 

 

 ประธานฯ กล่าวปิดการประชมุเม่ือเวลา 11:00 น. 
 
 
 
 
 
 
(ลงช่ือ) -นายเอกพล พงศ์สถาพร-        ประธานที่ประชมุ 
                (นายเอกพล พงศ์สถาพร) 
     
        
 
 
 
 
 
     (ลงช่ือ) -นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสขุ - ผู้บนัทึกการประชมุ 
                 (นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสขุ) 

              เลขานกุารบริษัท 
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 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน)                                         เอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564  

 

ประวัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรบริษัท 

 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ : กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรบริษัท  

(ได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) 
ชื่อ-นามสกลุ : นายเอกพล พงศ์สถาพร  
อาย ุ : 57 ปี 
สญัชาติ : ไทย 
ประวตัิการศกึษา : • ปริญญาโท MBA (Finance & Marketing) , 

 Northwestern University , USA  
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต (เคมีวิศวกรรม) 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : • หลักสูตรการบริหารความมั่นคงส าหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นท่ี 1 - สมาคม
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
• หลักสูตรวิทยาการการจัดการส าหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นท่ี 5 - คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 
• National Director Conference (NDC 1/2019) - IOD  
• สมัมนางาน Chairman Forum (R-CF 1/2018) หวัข้อ “Digital Transformation – A Must for all 
Companies”- IOD 
• Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 40/2017 - IOD  
• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นท่ี 12/2014 IOD  
• Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 41/2011 - IOD 
• Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 141/2011 - IOD  

ต าแหน่งปัจจบุนั : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท  
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้น 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี 
ประวตัิการท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น   

(ก) จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน  
ประธานกรรมการ  

(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น) 
- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

  
บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd (ประเทศสิงคโปร์) 
 
 

(ค) ระบชุื่อประเภทกิจการในกรณีท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการดงักล่าว  

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง : 10 ปี (รวมระยะเวลาท่ีเป็นอยู่ และระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระ)  
การเข้าร่วมประชมุ ในปี 2563 : ประชมุคณะกรรมการบริษัท 7 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 7 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 
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มีคณุสมบตัิกรรมการตามกฎหมาย
และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม
ประกาศของคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน 

: ใช ่

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปี ย้อนหลงั 

: ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิด ท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 

  
ข้อมลูประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 

การมีส่วนได้เสียในลกัษณะดงัต่อไปนี ้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ฯ 
ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา  
-  เป็น/ไม่เป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน
ประจ า  

ไม่เป็น 

-  เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
-  มี/ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ 
   (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/สินค้า/บริหาร/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน) 

ไม่มี 

-  เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อยท ไม่เป็น 
-  เป็น/ไม่เป็น กรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้ เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น 
   รายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ  ไม่เป็น 

 
หลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ได้ผ่านกระบวนการ
กลัน่กรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัแล้ว เห็นว่า นายเอกพล พงศ์สถาพร มีคุณสมบตัิท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
ทัง้ยงัได้พิจารณาแล้วว่า นายเอกพล พงศ์สถาพร มคีณุสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามท่ีบริษัทฯก าหนดไว้ มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท
ฯ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง อน่ึง แม้ว่าการท่ี นายเอกพล พงศ์สถาพร ได้รับเลือกให้กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหน่ึงนัน้ เป็นการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อเน่ืองเกินกว่าระยะเวลา  9 ปี แต่เน่ืองจากในขณะท่ี
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระนัน้ นายเอกพล พงศ์สถาพร ได้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นอย่างดี ทัง้ยังคอยให้ค าแนะน าและแนวทางเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
ส าคญัท่ีบริษัทฯ วางแผนไว้  นอกจากนี ้กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองจะมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็น
อย่างดี ในขณะท่ียงัคงสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสงูต่อบริษัทฯ 
อีกทัง้ในระหว่างการด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมอิสระ นายเอกพล พงศ์สถาพร ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเต็มความรู้ความสามารถ 
และช่วยผลักดันในการขยายธุรกิจ โดยเน้นการด าเนินงานท่ีโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนสอดส่องและติดตามการ
ด าเนินงานของฝ่ายบริหารให้แน่ใจว่าได้ปฎิบตัิตามหลกัการดงักล่าว ท าให้บริษัทฯ มีผลประกอบการท่ีโดดเด่นในปี 2563 ดงันัน้ การได้รับเลือกตัง้
ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  
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ประวัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรบริษัท 
 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ : กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  

(ได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) 

 
ชื่อ-นามสกลุ : ดร. อารยา คงสนุทร  
อาย ุ : 56 ปี 
สญัชาติ : ไทย  
ประวตัิการศกึษา : • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการพฒันาธุรกิจ 

   อตุสาหกรรมและทรัพยากรมนษุย์ 

   คณะพฒันาธุรกิจและอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

   พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

• ปริญญาโท การจดัการมหาบณัฑิต สาขาการจดัการทัว่ไป วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

• ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : • ผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท) รุ่นท่ี 30 - IOD 

• CFO’s Orientation Course for New IPOs รุ่นท่ี 3 – SET  
• สัมนา TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019 ครั ง้ ท่ี  
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) รุ่นท่ี 181/2013 – IOD  

ต าแหน่งปัจจบุนั : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัท : จ านวน 146,978,780 หุ้น (22.546%) (ปิดสมดุทะเบียนหุ้น ณ วนัท่ี 11/03/2564) 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ : เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  
ประวตัิการท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น   

(ก) จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน 
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ  

(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น) 
- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

  
บริษัท ยโูรเอเชีย ทรานสปอร์ต จ ากดั 
บริษัท ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากดั 
บริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. (เขตบริหารพิเศษฮ่องกง) 
บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd (ประเทศสิงคโปร์) 
บริษัท ไวส์ ซพัพลายเชน โซลชูัน่ส์ จ ากดั 

(ค) ระบชุื่อประเภทกิจการในกรณีท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
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 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน)                                         เอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564  

 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง : 10 ปี (รวมระยะเวลาท่ีเป็นอยู่ และระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระ)  
การเข้าร่วมประชมุ ในปี 2563 
 

: ประชมุคณะกรรมการบริษัท 7 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 7 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 2 ครัง้  
(คิดเป็น 100%) 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย
และ ไม่ มี ล กัษณะ ต้ อ ง ห้ าม ต าม
ประกาศของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ 

: ใช่  

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปี ย้อนหลงั 

: ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิด ท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 

 
หลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร 
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาผ่าน
กระบวนการกลัน่กรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัแล้ว เห็นว่า ดร. อารยา คงสนุทร มีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ มีความรู้ ความช านาญในสายงานบริหาร และประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในวงการโลจิสติกส์ ทัง้ยงับริหารงานด้วยความซื่อสตัย์ และ
โปร่งใส ดังนัน้ การได้รับเลือกตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง จะช่วยสร้างความต่อเน่ืองในการบริหารกิจการของบริษัทฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน)                                         เอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564  

 

ประวัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรบริษัท 
 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ : กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร  

(ได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) 

 
ชื่อ-นามสกลุ : นางสาวฐิติมา ตนัติกลุสนุทร   
อาย ุ : 55 ปี 
สญัชาติ : ไทย  
ประวตัิการศกึษา : • ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ สาขาประชาสมัพนัธ์  

   มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  
   มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : • หลกัสตูรวิทยาการการจัดการส าหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นท่ี 6 - คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
• การบริหารความเสี่ยง ขัน้ Advance – สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
• HCM Forum “"People strategy is business strategy” - สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 10/2017 - IOD 
•Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นท่ี 42/2017 - IOD 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี SEC/2014 - IOD 

ต าแหน่งปัจจบุนั : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัท : จ านวน 66,857,280 หุ้น (10.256%) (ปิดสมดุทะเบียนหุ้น ณ วนัท่ี 11/03/2564) 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ : น้องสาวผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  
ประวตัิการท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น   

(ก) จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน 
กรรมการ  

(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น) 
- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

  
บริษัท ไวส์ ซพัพลายเชน โซลชูัน่ส์ จ ากดั 

(ค) ระบชุื่อประเภทกิจการในกรณีท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง : 10 ปี (รวมระยะเวลาท่ีเป็นอยู่ และระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระ)  
การเข้าร่วมประชมุ ในปี 2563 
 

: ประชมุคณะกรรมการบริษัท 7 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 7 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 2 ครัง้  
(คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 4 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 4 ครัง้ (คิดเป็น 100%)  
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มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย
และ ไม่ มี ล กัษณะ ต้ อ ง ห้ าม ต าม
ประกาศของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ 

: ใช่  

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปี ย้อนหลงั 

: ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิด ท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 

 
หลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาผ่าน
กระบวนการกลัน่กรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัแล้ว เห็นว่า นางสาวฐิติมา ตนัติกลุสนุทร  มีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมกบัการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ มีความรู้ ความช านาญในวงการโลจิสติกส์ และการบริหารบุคคลการภายในองค์กร สนับสนุนกิจกรรมการแก่สงัคมต่างๆ ดูแล
และติดตามการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบตัิงานอย่างสม ่าเสมอให้ปราศจากการทุจริตและการคอร์รัปชัน มีความยึดมัน่เป็นกลาง และโปร่งใส 
ดงันัน้ การได้รับเลือกตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ  
  

26 



 
 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน)                                         เอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564  

 

 

 นิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) 
 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนิยาม “กรรมการอิสระ”  เท่ากบัข้อก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ดงันี ้
 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ ดงันี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย  
 

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ าหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระ
เคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ  
 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบตุร 
รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ าน าจ
ควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  
 

4. ไม่มี หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 
ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท
ฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่นอวนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริวาร หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค า้ประกัน 
การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องช าระต่อ
อีกฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี  ้การ
ค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง
หน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบคุคลเดียวกนั  
 

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และ
ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของงส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

 
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการ

เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็น
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว ไม่
น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ  
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7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ขึน้ เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ 
 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั ท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยใน
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษา ท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงข อง
จ านวนหุ้น ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

 
9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ  

 
 ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรรหน่ึง 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการให้ตดัสินในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 
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กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ส ำหรับปี 2564  
 
 หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทน  
 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น
บริษัท ท่ีมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2564 โดยเงื่อนไขและหลกัเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดลุพินิจของคณะกรรมการบริษัท  
 องค์ประกอบค่าตอบแทน ประกอบด้วย  
 1. ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุย่อย  ประจ าปี 2563 
   คง อตัราค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบีย้ประชมุ รายครัง้ แก่ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ  ประธานกรรมการบริษัท  จ านวน 40,000 บาทต่อครัง้  
      กรรมการ    จ านวน 20,000 บาทต่อครัง้ 

2. คณะกรรมการชดุย่อย ประธานกรรมการ  จ านวน 25,000 บาทต่อครัง้  
      กรรมการ   จ านวน 20,000 บาทต่อครัง้ 
   ( กรรมการชดุย่อย คือกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ) 
 2. ค่าตอบแทนในรูปแบบโบนสัพิเศษ ของกรรมการบริษัทฯ โดยเห็นชอบให้พิจารณาจดัสรรตามผลส าเร็จการด าเนินงานตามกลยทุธ์
ของบริษัทเป็นเงินจ านวน 2,000,000 บาท  
   

องค์ประกอบค่าตอบแทน 
ค่าเบีย้ประชมุ (บาท/ครัง้) 

ปี 2563 ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
1. ค่าเบีย้ประชมุ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

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

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

2. โบนสัพิเศษ 
(จากผลการด าเนินงานในปี 2563)  

พิจารณาจากผลการด าเนินงาน แต่
ไม่เกิน 1% ของก าไรสทุธิของงบ
การเงินรวม 

พิจารณาจดัสรรตามผลส าเร็จการ
ด าเนินงานตามกลยทุธ์ของบริษัท
เป็นเงินจ านวน 2,000,000 บาท 

3. สิทธิประโยชน์หรือค่าตอบแทนอื่นๆ  ไม่มี ไม่มี 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชดุย่อย 
1. ค่าเบีย้ประชมุ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
 
- 25,000 บาท /ครัง้ 
- 20,000 บาท / คน / ครัง้ 
- จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเข้าประชมุ 
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น  

คงเดิม 
 
- 25,000 บาท /ครัง้ 
- 20,000 บาท / คน / ครัง้ 
- จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเข้าประชมุ 
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น 

   
  ทัง้นี ้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนในวงเงินจ ำกัดไม่เกิน 5,000,000 

บำท ท่ีผู้ ถือหุ้นอนุมัติเป็นค่าตอบแทนเบีย้ประชุมและโบนัสพิเศษให้กับกรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับบทบาท 
หน้าท่ี และความรับผิดชอบ และน าเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนเบีย้ประชุมต่อไป ส่วนของเงินโบนัสท่ีจ่าย
ปลายปีจะขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานประจ าปี โดยให้อยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระและเป็นกรรมกำรตรวจสอบ ท่ีบริษัทฯ 

เสนอชื่อให้เป็นผู้มอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น 

 

 
ชื่อ – นามสกลุ นายเจริญเกียรติ หตุะนานนัทะ 
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อาย ุ 71 ปี 
ท่ีอยู่ 48/41 ซ.รามค าแหง102 แขวงสะพานสงู  

เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ  
วฒุิการศกึษา  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

   อตุสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร 
   ลาดกระบงั 

ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร  - ไม่มี -  
การถือหุ้นในบริษัท  - ไม่มี - 
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ  
ในวาระที่เสนอในการประชมุ 

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุม 
AGM ครัง้นี ้  

 

ชื่อ – นามสกลุ ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์    
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
อาย ุ 54 ปี 
ท่ีอยู่ 39/87 หมู่ท่ี 3 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด   

จงัหวดันนทบรีุ 
วฒุิการศกึษา  • 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 

ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร  - ไม่มี -  
การถือหุ้นในบริษัท  - ไม่มี - 
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ  
ในวาระที่เสนอในการประชมุ 

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุม 
AGM ครัง้นี ้  
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระและเป็นกรรมกำรตรวจสอบ ท่ีบริษัทฯ 

เสนอชื่อให้เป็นผู้มอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น 

 

 

 

 

ชื่อ – นามสกลุ นายกมล รุ่งเรืองยศ     
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  
อาย ุ 59 ปี 
ท่ีอยู่ 890/63 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ   
วฒุิการศกึษา  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

  (นิด้า) 
• ปริญญาตรี Computer Science and Economics Finance;  
   Cornell College, Iowa 

ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร  - ไม่มี -  
การถือหุ้นในบริษัท  - ไม่มี - 
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ  
ในวาระที่เสนอในการประชมุ 

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุม 
AGM ครัง้นี ้  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก. 
Proxy Form A 

 

เขียนท่ี........................................................................................ 
                                                                                                                     Made at 

วนัท่ี..................เดือน........................................พ.ศ............................... 
                                                                                                            Date             Month                                       Year 

 
(1)  ข้าพเจ้า.................................................................................……………สญัชาติ………..........................................…........... 
       I / We                                                                                                  Nationality 

อยู่บ้านเลขท่ี...............……..............................ถนน.……………...................................ต าบล/แขวง…….............................…......................... 
Residing at No.                                               Street                                                  Sub-district 
อ าเภอ/เขต.....................................................................จงัหวดั..……..........................................รหสัไปรษณีย์.……….................................... 
District                                                                          Province                                                 Post Code 
 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน)   

As a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited, 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.......................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.................................................เสียง ดงันี ้
holding a total number of                                                     shares and having total voting right of                                   votes as follow: 

หุ้นสามญั...............................................................หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................เสียง 
                Ordinary share                                      shares, with the voting right of                                                                 votes 

หุ้นบริุมสิทธิ..........................................................หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................................เสียง 
Preferred share                       shares, with the voting right of                                                             votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ 
       Hereby appoint 

(1)........…………....................................................….อาย…ุ…...........ปี อยู่บ้านเลขท่ี .……...................………………..…. 
                                  Name                                                                                      Age                     Years Residing at No 
ถนน.................................ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต...........................จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย์.............… หรือ 
Street                             Sub- district                         District                                    Province                      Post Code                        OR 
 

(2) ศำสตรำจำรย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ อาย ุ54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/87 หมู่ที่ 3 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ   
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 หตุะนานนัทะ อาย ุ71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 48/41 ซอยรามค าแหง 102 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพ 

หรือ 

Mr. Charoenkiat Huthananuntha Age 71 years, Residing at No. 48/41 Soi Ramkhamhaeng 102 bridge Sung, Bangkok  

OR 

(4) นำยกมล รุ่งเรืองยศ อาย ุ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 

อำกร
แสตมป์ 
Stamp 
20 บำท 

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


 

             


 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 
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คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอื่นด้วย 

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. 
 

 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

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......................................................................................................ผู้มอบฉนัทะ 

                                   Signed (.............................................................................................   ) Shareholder  
 

                                  ลงชื่อ.....................................................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                                Signed (................................................................................................) Proxy 
 

                                  ลงชื่อ.....................................................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                                Signed (.............................................................................................. ..) Proxy 
 

                                 ลงชื่อ.....................................................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                                Signed (................................................................................................) Proxy 
 

                                 ลงชื่อ.....................................................................................................ผู้รับมอบฉนัทะ 
                                                                                Signed (................................................................................................) Proxy 
 

หมำยเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้า ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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 

 

เขียนท่ี........................................................................................ 
                                                                                                                    Made at 

วนัท่ี..................เดือน........................................พ.ศ............................... 
                                                                                                           Date                Month                                    Year 

 
(1)  ข้าพเจ้า.................................................................................……… ..........สญัชาติ………..........................................…........ 
       I / We                                                                                                      Nationality 

อยู่บ้านเลขท่ี...............…….......................ถนน.……………...................................ต าบล/แขวง…….............................…................................ 
Residing at No.                                       Street                                                   Sub-district 
อ าเภอ/เขต...............................................................จงัหวดั.……................................................รหสัไปรษณีย์.………..................................... 
District                                                                    Province                                                     Post Code 
 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน)   

As a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited, 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม......................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั...................................................เสียง ดงันี ้
holding a total number of                                                 shares and having total voting right of                                        votes as follow: 

หุ้นสามญั.................................................หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ................................................................  เสียง 
              Ordinary share                                     shares, with the voting right of                                                                    votes 

หุ้นบริุมสิทธิ..............................................หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................................................เสียง 
Preferred share                       shares, with the voting right of                                                             votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ 
       Hereby appoint 

(1)........…………...................................................อาย…ุ…...................ปี อยู่บ้านเลขท่ี.……...................………………..….. 
                                   Name                                                                               Age                         Years Residing at No 
ถนน...............................ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต.............................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย์.............… หรือ 
Street                            Sub- district                           District                                Province                             Post Code                     OR 
 

(2) ศำสตรำจำรย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ อาย ุ54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/87 หมู่ที่ 3 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ   
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 อาย ุ71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 48/41 ซอยรามค าแหง 102 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพ 

หรือ 

Mr. Charoenkiat Huthananuntha Age 71 years, Residing at No. 48/41 Soi Ramkhamhaeng 102 bridge Sung, Bangkok  

OR 

(4) นำยกมล รุ่งเรืองยศ อาย ุ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  

อำกร
แสตมป์ 
Stamp 
20 บำท 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
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คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานท่ีอื่นด้วย 

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) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้  ดงันี ้
  In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows: 
 

ระเบียบวำระที่ 1 รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 

Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020  

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:  
  เหน็ด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 

 
ระเบียบวำระที่ 2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2563 

Agenda 2 To acknowledge the operating results for the year 2020 
(ระเบียบวาระนี ้เป็นเร่ืองเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง) 
(This agenda is for acknowledgement, voting is not required) 
 

ระเบียบวำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบดุลและก ำไรขำดทุน ประจ ำปี 2563 ส ำหรับปีสิน้สุด ณ วันท่ี 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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein: 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 

ระเบียบวำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2563 

Agenda 4 To consider and approve the appropriation of profit and dividend payment for the year 2020 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein: 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 

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

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

 
--

 



 
36 

ระเบียบวำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ  
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors in place of those retired by rotation 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein: 
กำรแต่งตัง้กรรมกำรทัง้ชุด 

To elect directors as a whole 
 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 

 

กำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
Appointment of the certain directors as follows: 
ชื่อกรรมการ  นำยเอกพล พงศ์สถำพร    กรรมกำรอิสระ  
Name of Director:  Mr. Ekaphol Pongstabhon   Independent Director 
 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 
 
ชื่อกรรมการ  ดร.อำรยำ คงสุนทร     กรรมกำร 
Name of Director:  Dr. Araya Kongsoonthorn   Director 
 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 
 
ชื่อกรรมการ  นำงสำวฐิติมำ ตันติกุลสุนทร   กรรมกำร   
Name of Director Ms. Thitimar Tantikulsuntorn   Director 
 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 

 

ระเบียบวำระที่  6 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2564 

Agenda 6 To consider and approve the Directors' remuneration for the year 2021 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein: 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 
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ระเบียบวำระที่  7 พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2564 

Agenda 7 To consider and appoint the auditors and determine the audit fees for the year 2021 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein: 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

    Approve                     Disapprove  Abstain 
 
ระเบียบวำระที่ 8 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ 

Agenda 8 To consider other matters (if any) 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:  
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

  Approve                     Disapprove  Abstain 
 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี  ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
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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กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

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........................................................................................................ผู้มอบฉนัทะ 

                              Signed (.......................................................................................................) Shareholder  
 

                             ลงชื่อ.............................................................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                           Signed (.......................................................................................................) Proxy 
 

                             ลงชื่อ............................................................................................................ผู้รับมอบฉนัทะ 
                                                                   Signed (................................................................................................................) Proxy 

 
                             ลงชื่อ...........................................................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                                                                   Signed (.................................................................................. ............................) Proxy 
 
หมำยเหต:ุ 1 ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 2. วาระเลือกตัง้กรรมการ เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบไุด้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ 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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ใบประจ ำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 

2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือท่ีจะพึงเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
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.................... เร่ือง............................................................................................................................. ........................ 
Agenda                  Subject: 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
Authorizing the Proxy to vote for every Items at his/her own discretion. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas 
herein: 

 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

  
วาระที่.................... เร่ือง....................................................................................................................... ................................ 
Agenda                  Subject: 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas 
herein: 

 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที่.................... เร่ือง....................................................................................................................... ................................. 
Agenda                  Subject: 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas 
herein: 

 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
 



40 
 

วาระที่               เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ)        
Agenda                  Subject: 
 

ชื่อกรรมการ         
Name of Director: 

 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

ชื่อกรรมการ         
Name of Director: 

 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

ชื่อกรรมการ         
Name of Director: 

 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

ชื่อกรรมการ         
Name of Director: 

 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

ชื่อกรรมการ         
Name of Director: 

 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะถูกต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
I/We certify that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.  
 
 
 
      ลงชื่อ........................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
                                Signed (...................................................................................) Shareholder  
 
                              
      ลงชื่อ.......................................................................  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                Signed (.............................................................................. ) Proxy 
 
 
      ลงชื่อ.........................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                Signed (............................................................................... ) Proxy 
 
 
      ลงชื่อ.........................................................................  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                Signed (............................................................................... ) Proxy 
 
 
หมำยเหตุ:    1.   โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท 
      2. กรุณาแนบส าเนาบตัรประชาชน (ลงนามรับรองความถกูต้อง) ของผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมใบมอบฉนัทะฉบบันี ้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค. 

Proxy Form C 
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) 
 

 

เขียนท่ี........................................................................................ 
                                                                                                                    Made at 

วนัท่ี..................เดือน........................................พ.ศ............................... 
                                                                                                           Date             Month                                        Year 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น  
Shareholders’ Registration No. 
 

(1)  ข้าพเจ้า.................................................................................………............สญัชาติ………..........................................…..... 
       I / We                                                                                                         Nationality 

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) 
ให้กบั ...................................................................................................................... ................. 
As the Custodian for 
 

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน)   

AS a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited ( “The Company”)  

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม......................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั...................................................เสียง ดงันี ้
holding a total number of                                           shares and having total voting right of                                              votes as follow: 

หุ้นสามญั......................................................หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั............................................................เสียง 
                Ordinary share                                   shares, with the voting right of                                                                    votes 

หุ้นบริุมสิทธิ...................................................นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................................................. เสียง 
Preferred share                shares, with the voting right of                                                                    votes 

(2)  ขอมอบฉนัทะให้ 
       Hereby appoint 

(1)........…………...................................................อาย…ุ…...................ปี อยู่บ้านเลขท่ี.……...................………………..….. 
                                   Name                                                                               Age                         Years Residing at No 
ถนน...............................ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต.............................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย์.............… หรือ 
Street                            Sub- district                           District                                Province                             Post Code                     OR 

(2) ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ อาย ุ54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/87 หมู่ที่ 3 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ   
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 อาย ุ71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 48/41 ซอยรามค าแหง 102 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพ 

หรือ 

Mr. Charoenkiat Huthananuntha Age 71 years, Residing at No. 48/41 Soi Ramkhamhaeng 102 bridge Sung, Bangkok  

OR 

(4) นายกมล รุ่งเรืองยศ อาย ุ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 

อากรแสตมป์ 
Stamp 
20 บาท 

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


 

             

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

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 
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คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 10:00 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ี
อื่นด้วย 
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) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
           I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
    มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
         Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
    มอบฉนัทะบางส่วน คือ  หุ้นสามญั                            หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                               เสียง 
         Grant partial shares of   Ordinary share                        shares, entitled to voting right                                      votes  
 

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้  ดงันี ้
  In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows: 

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:  

เห็นด้วย ………………เสียง          ไม่เห็นด้วย ………………เสียง                งดออกเสียง ………………เสียง  
Agree                         votes         Disapprove                    votes               Abstain                            votes 

 
ระเบยีบวาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 

Agenda 2 To acknowledge the operating results for the year 2020 
(ระเบียบวาระนี ้เป็นเร่ืองเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง) 
(This agenda is for acknowledgement, voting is not required) 

 
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและก าไรขาดทุน ประจ าปี 2563 ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันท่ี 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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein: 

เห็นด้วย ………………เสียง          ไม่เห็นด้วย ………………เสียง                งดออกเสียง ………………เสียง  
Agree                         votes         Disapprove                    votes               Abstain                            votes 
 
 
 
 
 

 

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

 
--
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ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 

Agenda 4 To consider and approve the appropriation of profit and dividend payment for the year 2020 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein: 
เห็นด้วย ………………เสียง          ไม่เห็นด้วย ………………เสียง                งดออกเสียง ………………เสียง  
Agree                         votes         Disapprove                    votes               Abstain                            votes 
Abstain                           

 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors in place of those retired by rotation 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein: 
การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 

To elect directors as a whole 
เห็นด้วย ………………เสียง          ไม่เห็นด้วย ………………เสียง                งดออกเสียง ………………เสียง  
Agree                         votes         Disapprove                    votes               Abstain                            votes 

 
การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
Appointment of the certain directors as follows: 
ชือ่กรรมการ  นายเอกพล พงศ์สถาพร    กรรมการอิสระ  
Name of Director:  Mr. Ekaphol Pongstabhon   Independent Director  

เห็นด้วย ………………เสียง          ไม่เห็นด้วย ………………เสียง                งดออกเสียง ………………เสียง  
Agree                         votes         Disapprove                    votes               Abstain                            votes 

 
ชื่อกรรมการ  ดร.อารยา คงสุนทร     กรรมการ 
Name of Director:  Dr. Araya Kongsoonthorn   Director  

เห็นด้วย ………………เสียง          ไม่เห็นด้วย ………………เสียง                งดออกเสียง ………………เสียง  
Agree                         votes         Disapprove                    votes               Abstain                            votes 

 
ชื่อกรรมการ  นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร   กรรมการ   
Name of Director Ms. Thitimar Tantikulsuntorn   Director 

เห็นด้วย ………………เสียง          ไม่เห็นด้วย ………………เสียง                งดออกเสียง ………………เสียง  
Agree                         votes         Disapprove                    votes               Abstain                            votes 

ระเบียบวาระที่  6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

Agenda 6 To consider and approve the Directors' remuneration for the year 2021 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein: 
เห็นด้วย ………………เสียง          ไม่เห็นด้วย ………………เสียง                งดออกเสียง ………………เสียง  
Agree                         votes         Disapprove                    votes               Abstain                            votes 

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

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


 


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

--------------------------------- 
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ระเบียบวาระที่  7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 
Agenda 7 To consider and appoint the auditors and determine the audit fees for the year 2021 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein: 

เห็นด้วย ………………เสียง          ไม่เห็นด้วย ………………เสียง                งดออกเสียง ………………เสียง  
Agree                         votes         Disapprove                    votes               Abstain                            votes 
 

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

Agenda 8 To consider other matters (if any) 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:  

เห็นด้วย ………………เสียง          ไม่เห็นด้วย ………………เสียง                งดออกเสียง ………………เสียง  
Agree                         votes         Disapprove                    votes               Abstain                            votes 

 
(6) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่

ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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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กจิการใดท่ีผู้รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมอืนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

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................................................................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
                              Signed (.......................................................................................................) Shareholder  

 
                         ลงชื่อ...........................................................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                                                                      Signed (.................................................................................................................) Proxy 
 

                         ลงชื่อ...........................................................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                      Signed (.................................................................................................................)  Proxy 
 

                         ลงชื่อ...........................................................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                      Signed (.................................................................................................................) Proxy 
 
หมายเหตุ: 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลให้เท่านัน้ 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนังสือมอบฉนัทะ คือ 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉนัทะได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการ เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุได้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ

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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ใบประจ ำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้ นของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน)  ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  ประจ าปี 2564  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอื่นด้วย 
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.................... เร่ือง........................................................................................... ............................................................... 
Agenda                  Subject: 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
Authorizing the Proxy to vote for every Items at his/her own discretion. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein: 

เห็นด้วย………………เสียง           ไม่เห็นด้วย…………เสียง          งดออกเสียง………………เสียง     
Agree                          votes         Disapprove             votes        Abstain                        votes 
  

วาระที่.................... เร่ือง........................................................................................... ............................................................... 
Agenda                  Subject: 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
Authorizing the Proxy to vote for every Items at his/her own discretion. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein: 

เห็นด้วย………………เสียง           ไม่เห็นด้วย…………เสียง          งดออกเสียง………………เสียง     
Agree                          votes         Disapprove             votes        Abstain                        votes 
 

วาระที่.................... เร่ือง....................................................................................................................... ................................... 
Agenda                  Subject: 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
Authorizing the Proxy to vote for every Items at his/her own discretion. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein: 

เห็นด้วย………………เสียง           ไม่เห็นด้วย…………เสียง          งดออกเสียง………………เสียง     
Agree                      votes          Disapprove             votes        Abstain                            votes 
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วาระที่               เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ)        
Agenda                  Subject: 
 

ชื่อกรรมการ         
Name of Director: 

เห็นด้วย………………เสียง           ไม่เห็นด้วย…………เสียง          งดออกเสียง………………เสียง     
Agree                      votes          Disapprove             votes        Abstain                            votes 

 
ชื่อกรรมการ         
Name of Director: 

เห็นด้วย………………เสียง           ไม่เห็นด้วย…………เสียง          งดออกเสียง………………เสียง     
Agree                      votes          Disapprove             votes        Abstain                            votes 

 
ชื่อกรรมการ         
Name of Director: 

เห็นด้วย………………เสียง           ไม่เห็นด้วย…………เสียง          งดออกเสียง………………เสียง     
Agree                      votes          Disapprove             votes        Abstain                            votes 

 
ชื่อกรรมการ         
Name of Director: 

เห็นด้วย………………เสียง           ไม่เห็นด้วย…………เสียง          งดออกเสียง………………เสียง     
Agree                      votes          Disapprove             votes        Abstain                            votes 

 
  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะถูกต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
I/We certify that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.  
 
 
 
      ลงชื่อ...........................................................................................ผู้มอบฉนัทะ  
                                Signed (...................................................................................) Shareholder  
 
                              
      ลงชื่อ......................................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ  
                                                                Signed (....................................................................................) Proxy  
 
 
      ลงชื่อ................................................................................ ......... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                Signed (....................................................................................) Proxy  
 
 
      ลงชื่อ......................................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                Signed (....................................................................................) Proxy  
 



 
 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน)                                         เอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564  

 

ข้อปฏิบตัิส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  

และกำรมอบฉันทะ 

 

 1. กรณีผู้ ถือหุ้นมีควำมประสงค์จะเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้ รับมอบฉันทะ (ท่ีไม่ใช่กรรมกำรอิสระ) ผ่ำนสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์  

 1.1 กำรยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉันทะ 

 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะจะต้องส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 10 
โดยขอให้ท่ำนระบุอีเมล (e-mail) และหมำยเลขโทรศัพท์มือถือของท่ำนให้ชัดเจนส ำหรับใช้ในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม  และ
แนบเอกสารท่ีต้องยื่นประกอบเพื่อแสดงตัวตน อาทิ ส าเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ ถือหุ้น ฯลฯ หรือหนังสือมอบฉันทะ และ
เอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) เพื่อยืนยนัตวัตน มายงับริษัทภายในวันท่ี 26 เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง
ดงัต่อไปนี ้ 
 ช่องทาง e-mail :  secretary2@wice.co.th  

 ช่องทางไปรษณีย์ : กรุณาส่งเอกสารต้นฉบบัมายงั เลขานกุารบริษัท บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)  
   เลขท่ี 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

 
 1.2 กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

 เมื่อบริษัทได้รับเอกสารจากท่านแล้ว บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมและบริษัทจะจัดส่ง ชื่อ
ผู้ ใช้งาน (Username ) และรหสัผู้ใช้ (Password) พร้อมคู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปยงั E-mail ท่ีท่านผู้ ถือหุ้นให้ไว้กับบริษัท 
ทัง้นีข้อความกรุณาให้ท่านผู้ ถือหุ้นงดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหสัผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น กรณีท่ีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหสัผู้ ใช้ 
(Password) ของท่านสญูหาย หรือยงัไม่ได้รับภายในวนัท่ี 28 เมษายน 2564 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทนัที  
 บริษัทจะจัดส่งรายละเอียดได้แก่ชื่อผู้ ใช้ (Username) และรหสัผู้ ใช้ (Password) ไปให้กับท่านพร้อมจัดส่งไฟล์คู่มือวิธีการใช้งานระบบ
การประชุม E-AGM ไปพร้อมกัน ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียดจากอีเมล (e-mail) ท่ีบริษัทได้ส่งให้ท่าน ทัง้นีร้ะบบจะเปิด
ให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเร่ิมการประชุม หรือตัง้แต่เวลา 9:00 น. อย่างไรก็ตาม กำรถ่ำยทอดสดจะเร่ิมในเวลำ 
10:00 น.  
 ในกรณีท่ีท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่างการประชมุ กรุณาติดต่อ บริษัท ควิด
แลบ จ ากดั ซึง่เป็นผู้ให้บริการระบบการประชมุ E-AGM ของบริษัท โดยบริษัท จะระบชุ่องทางการติดต่อบริษัท ควิดแลบ จ ากดั ไว้ในอีเมล์ท่ีได้ส่ง
ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหสัผู้ใช้ (Password) ให้แก่ท่าน  
  
 2. กรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้ำร่วมประชุม และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ  

 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่   
• ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  อาย ุ54 ปี  หรือ 
• นายเจริญเกียรติ หตุะนานนัทะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ71 ปี  หรือ 
• นายกมล รุ่งเรืองยศ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ59 ปี  
เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะดงักล่าวพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายงั

บริษัทภายในวนัท่ี 26 เมษายน 2564 ผ่านชื่อทางดงันี ้ 
 ช่องทาง E-mail :  secretary2@wice.co.th  

 ช่องทางไปรษณีย์ : กรุณาส่งเอกสารต้นฉบบัมายงั เลขานกุารบริษัท บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)  
   เลขท่ี 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
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3. เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีผู้ถือหุ้หรือผู้ รับมอบฉันทะต้องย่ืนประกอบเพ่ือแสดงตัวตน  
 3.1 ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดำ  

 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  
 - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  
 กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ  
 - หนงัสือมอบฉนัทะ (ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉันทะ 

พร้อมปิดอากรณ์แสตมป์ 20 บาท  
 - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบ

ฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
3.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล  

กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  
 - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ีรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 
 - ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 60 วนั และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี)  
 กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ 
 - หนงัสือมอบฉนัทะ (ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉันทะ 

พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  
 - ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 60 วนั หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอ านาจของ

ประเทศท่ีนิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ รับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี)  
 - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการหรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบ

ฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  
 3.3 กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นปรำกฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศ และแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็น

ผู้ รับฝำกและดูแลหุ้น  

 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 
บาท  

 - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนาม
แทนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) หรือผู้ รับมอบอ านาจพร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี)  

 - หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 - หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รัยอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
 - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับ

มอบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
   ทัง้นี ้ส าหรับเอกสารใดท่ีมดได้จัดให้เป็นภาษาไทย หรือภาษาองักฤษ ขอให้ผู้ ถือหุ้นจัดท าค าแปลภาษาองักฤษแบบอีกหน่ึงชเุละ

ให้ผู้แทนนิติบคุคลรับรองความถกูต้องของค าแปลด้วย  
 
 ส าหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชมุ E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน “เหน็ด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” 

หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ีท่านไม่ลงคะแนนส าหรับวาระใดๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอตัโนมตัิ 
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ข้อบังคับของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) 
 

หมวด 4 

กำรประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ข้อ 38 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ึง (1) ครัง้ การประชมุเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า “ประชมุสามญั” การ
ประชุมสามญัดังกล่าวให้กระท าภายในสี่ (4) เดือนภายหลงัการสิน้สดุรอบปีทางการบญัชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า 
“ประชมุวิสามญั” 
 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าชื่อกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการ
ต้องจดัประชมุภายในสี่สิบห้า (45) วนั นบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าชื่อกันหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ 
รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคับไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้
ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประ ชุมและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร 
 
 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชมุไม่ครบ
เป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ตามข้อ 42 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้
ให้แก่บริษัท  
 
 ข้อ 39 กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพึงกระท า มีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชมุเก่ียวกบักิจการท่ีบริษัทได้ด าเนินการไปในระยะรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(3) พิจารณาจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล  
(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทน 
(5) แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและค่าสอบบญัชีของบริษัท 
(6) กิจการอื่นๆ 

 
 ข้อ 40 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้เสนอความเห็น
และค าแนะน าของคณะกรรมการให้เร่ืองดงักล่าวและจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาดหลกัทรัพย์ในกรณีท่ีบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ  
 
  ค าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
สาม (3) วนั 
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 ข้อ 41 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้ รับมอบฉันทะไม่
จ าเป็นต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชน
จ ากดัก าหนด 
 ก่อนเข้าร่วมประชมุ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องยื่นหนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานกรรมการหรือบคุคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว้ 
 
 ข้อ 42 การประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม ( 1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทัง้หมดจึงเป็นองค์ประชมุ 
 
 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่เข้ามาร่วมประชุมไม่ครบเป็น
องค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้
มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม 
ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ  
 
 ข้อ 43 ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าท่ีควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทว่า
ด้วยการประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเ ป็น
ประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหน่ึง (1) เป็นประธานใน
ท่ีประชุม และให้การประชุมด าเนินไปตามล าดบัวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 
 ข้อ 44 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหน่ึง 1) เสียงต่อหน่ึง (1) การออกเสียงลงคะแนนในส่วนท่ีถือว่าหุ้นหน่ึงมี
เสียงหน่ึงนัน้ มิให้ใช้บงัคบักบักรณีท่ีบริษัทได้ออกหุ้นบริุมสิทธิและก าหนดให้มีสิทธิออกเสียงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามญั  
 
 ในกรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้นร่วมกันในหุ้นเดียว บคุคลเหล่านัน้จะต้องแต่งตัง้ให้บุคคลในจ านวนนัน้แต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนน 
 
 การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้
ลงคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชมุก าหนด 
 
 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด ผู้ ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้มิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนน
เลือกตัง้กรรมการ  
 
 ข้อ 45 มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมตัิกิจการใดๆ ในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ
จากเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึง 
(1) เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและก็
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท  
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(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้บุคคล
อื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุ 

(ง) การเพิ่มทนุหรือการลดทนุ 
(จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัท 
(ฉ) การออกหุ้นกู้  
(ช) การควบบริษัท 
(ซ) การเลิกบริษัท 
(ฌ) เร่ืองอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 

 ข้อ 46 ในกรณีท่ีท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุไม่เสร็จหรือพิจาณาเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดเสนอในท่ีประชุมไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาเร่ือง
ดงักล่าวไป ให้ท่ีประชมุก าหนดสถานท่ีวนัและเวลาท่ีจะประชมุครัง้ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น ระบสุถานท่ี วนั เวลา 
และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการประชุม ทัง้นี ้ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อย
กว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย  
 
 ข้อ 47 สถานท่ีจัดการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องท่ีอันเป็นท่ี ตัง้ของ
สาขาของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง ตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด 
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แบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

 
        

     เขียนท่ี                                                 5 
;yo         
     วนัท่ี      เดือน                       พ.ศ.        4 
 
ข้าพเจ้า                                                                                      สญัชาติ                                 อยู่บ้านเลขท่ี                                          1 
 
ถนน                                                   ต าบล/แขวง                                                       อ าเภอ/เขต                                                        1 
 
จงัหวดั                                                รหสัไปรษณีย์                                              โทรศพัท์มือถือ                                                         1 
 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                                                  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)  
 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                                                                       หุ้น  
 
ข้าพเจ้าขอยืนยนัว่าจะเข้าร่วมประชมุและลงมติในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซึง่จะจดัขึน้ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์          
(E-AGM) ในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. โดย  
 

 เข้าร่วมประชมุ E-AGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหสัผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้า
ร่วมประชมุ มาท่ี e-mail)                                                                                                                                                            1 

 
 มอบฉนัทะให้นาย/นาง/นางสาว                                                                                                                                                 1 

เข้าร่วมประชมุแทน และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหสัผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชมุมา
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีอีเมล (e-mail)                                                                                                                                             1 

 
 

ลงชื่อ                                                                         ผู้ถือหุ้น  
       (                                                                        ) 

 

 
ลงชื่อ                                                                         ผู้รับมอบฉนัทะ  
       (                                                                        ) 

 
หมำยเหตุส ำคัญ : โปรดด าเนินการจดัส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบบันี ้ที่กรอกเรียบร้อย พร้อมแนบ
เอกสารหลกัฐานยืนยนัตวัตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าประชมุ E-AGM ให้แกบ่ริษัท ภายในวนัที่ 26 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้ 

 ช่องทาง e-mail :  secretary2@wice.co.th  

 ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานกุารบริษัท บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)  
   เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 10 
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แบบฟอร์มส่งค ำถำมล่วงหน้ำส ำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

 
        

     เขียนท่ี                                                 5 
;yo         
     วนัท่ี      เดือน                       พ.ศ.        4 
 
ข้าพเจ้า                                                                                      สญัชาติ                                 อยู่บ้านเลขท่ี                                          1 
 
ถนน                                                   ต าบล/แขวง                                                       อ าเภอ/เขต                                                        1 
 
จงัหวดั                                                รหสัไปรษณีย์                                              โทรศพัท์มือถือ                                                         1 
 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                                                  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)  
 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                                                                       หุ้น  
 
ข้อมลูการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี)                                                                                                                                                                  1 
 
ค าถาม 
1)                                                                                                                                                                                                        1 
                                                                                                                                                                                                            1 
                                                                                                                                                                                                            1 
2)                                                                                                                                                                                                        1 
                                                                                                                                                                                                            1 
                                                                                                                                                                                                            1 
3)                                                                                                                                                                                                        1 
                                                                                                                                                                                                            1 
                                                                                                                                                                                                            1 

                                                                                                                                                                                                            
ลงชื่อ                                                                         ผู้ถือหุ้น  
       (                                                                        ) 

 
หมำยเหตุส ำคัญ : กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ทีก่รอกเรียบร้อย มาให้แก่บริษัท ภายใน
วนัที่ 26 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้ 

 ช่องทาง e-mail :  secretary2@wice.co.th  

 ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานกุารบริษัท บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)  
   เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 11 
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 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน)                                         เอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564  

 

 
ขัน้ตอนกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 (E-AGM) 
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ผู้ถือหุ้น 

ไม่สะดวกเข้าร่วม 
E-AGM 

1 1 
สะดวกเข้ำร่วม  

E-AGM 

1 2 

มอบฉันทะให้ผู้อื่น ด้วยตนเอง 

1.แบบฟอร์ม AIT E-AGM 

2.แบบมอบฉันทะ ก ข และ ค 

3.ส าเนาบตัร ปชช.ผู้ถือหุ้น 

4.ส าเนาบตัร ปชช.ผู้รับมอบฉันทะ 

1.แบบฟอร์ม AIT E-AGM 

2.ส าเนาบตัร ปชช.ผู้ถือหุ้น 

 

เตรียม
เอกสาร
ตอบกลบั 

ส่งเอกสารฉบับจริงมาที่บริษัทฯ  
เลขานกุารบริษัท   
บมจ.ไวส์ โลจิสติกส์ 88/8 ถนนนนทรี 
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
10120  

ส่ง Soft file มาที่อีเมล 
secretary2@wice.co.th 

มอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ 

ส่งเอกสำรฉบับจริงมำยังบริษัท 
(ภายในวนัท่ี 26 เมษายน 2564) 

ส่งเอกสำรตอบกลับบริษัท 
(ภายในวนัท่ี 26 เมษายน 2564) 

     รับชมเทปบันทกึภำพกำร
ประชุมได้บนเว็บไซต์บริษทั
หลังจำกกำรประชุมเสร็จสิน้  
(ภายใน 7 วันท าการ) 

บริษัทตรวจสอบข้อมูลเพื่อ
ยืนยันตัวตน 

บริษัทท ำกำรจัดส่ง  
Username & Password &Weblink  

และคู่มือกำรใช้งำนของระบบไปยังอีเมล์ท่ีได้รับแจ้งไว้กบั
บริษัท  

(จดัส่งไม่เกินวนัท่ี 28 เมษายน 2564) 

 

ผู้ถือหุ้น / ผู้มอบฉันทะ ศึกษำข้อมูลได้ตำมลิงค์และ
คู่มือกำรใช้งำนเพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำร

ประชุม E-AGM  

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

เร่ิมประชุมตำมล ำดับวำระ  
เวลำ 10:00 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




