หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1

วันที่ 28 มีนาคม 2565
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565

เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์
(QR Code)
3. ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริษทั
4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
5. การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาปี 2565
6. ข้อมูลเกีย่ วกับกรรมการอิสระและเป็ นกรรมการตรวจสอบ ทีบ่ ริษทั ฯ เสนอชื่อให้เป็ นผูม้ อบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
8. เอกสารสาหรับการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
9. ข้อบังคับของบริษทั ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
10. ข้อปฏิบตั สิ าหรับการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
11. ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
12. แผนทีถ่ ่ายทอดสดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 ในรูป แบบการประชุมผู้ถื อหุ้น ผ่า นสื่ ออิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ (E-AGM) ในวัน ศุก ร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา
10:00 น. ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ
กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ในการประชุมครัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ
การประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 30
ธันวาคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชือ่ บุคคลใด เข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้กาหนดระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: บริษทั ฯ ได้จดั การประชุม สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
และได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 และได้จดั ส่งรายงานการประชุม
ดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดแล้ว พร้อมทัง้ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทาง
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ แล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามสาเนาทีไ่ ด้ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับ 1
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ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้มกี ารบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตามความเป็ นจริง จึงเห็น
ควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ
: วาระนี้ต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 2. รับทราบผลการดาเนิ นงานในรอบปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: บริษทั ฯ ได้สรุปรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ และการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญซึ่งเกิดขึน้
ในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงาน
ประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่ง อยู่ ใ นรู ป แบบ QR Code ที่ไ ด้ส่ ง มาพร้อ มกับ
หนังสือเชิญประชุมแล้วฉบับนี้ โดยจัดทาขึน้ ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
ลาดับ 2
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอรายงานประจาปี 2564 ซึง่ สรุปผลการดาเนินงานของ
บริษทั ฯ และการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญซึง่ เกิดขึน้ ในรอบปี 2564 ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบ
การลงมติ
: วาระนี้ไม่มกี ารลงคะแนนเสียงจากผูถ้ อื หุน้ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบแผนการออกหุ้นและเสนอขายหุ้นสามัญต่ อประชาชนทั ่วไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) และการ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ของบริษทั ยูโรเอเชีย โทเทิ ล โลจิ สติ กส์ จากัด
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: เนื่องจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มมี ติ
อนุ มตั แิ ผนการเสนอขายหุน้ สามัญของ บริษทั ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จากัด (“ETL”) ต่อ
ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) และการนา ETL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ (mai) (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดยจะดาเนินการให้มกี ารออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ของ ETL ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) (“แผน Spin-Off”) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
30 ของทุนชาระแล้วทัง้ หมดของ ETL ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชน
ทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) ทัง้ นี้ การเสนอขายหุ้นสามัญของ ETL ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้
แรก (IPO) และการนา ETL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการออกและเสนอขายหุน้
สามัญเพิม่ ทุนของ ETL เป็ นผลให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ใน ETL ลดลง (Dilution) และ
เข้าข่ายเป็ นรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มนี ัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม ) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม )
(รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ
ร้อยละ 6.03 ซึ่งคานวณจากเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ ซึ่งเป็ นเกณฑ์ทค่ี านวณขนาด
รายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ สาหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 ทีผ่ ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษทั ฯ แล้ว นอกจากนี้ บริษทั ฯ ไม่มี
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รายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ซ่ึงเข้าข่ายต้องรวมคานวณขนาดรายการในช่วงระหว่าง 6
เดือนก่อนวันทีท่ ป่ี ระชุมมีมติอนุ มตั แิ ผน Spin-Off ในครัง้ นี้ รายการดังกล่าวจึงมีขนาดรายการ
น้อยกว่าร้อยละ 15 ดังนัน้ รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายต้องปฏิบตั ติ ามประกาศเรื่องการได้มา
หรือจาหน่ายไปแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม แผน Spin-Off ดังกล่าว เป็ นธุรกรรมทีม่ คี วามสาคัญต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษัทฯ และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิ ดเผยข้อมูล
สารสนเทศรายการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอแผนการออกหุ้นและเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนทัวไปเป็
่
น
ครัง้ แรก (IPO) และการเข้า จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ของบริษัท
ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จากัด ให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 รับทราบ
การลงมติ
: วาระนี้ไม่มกี ารลงคะแนนเสียงจากผูถ้ อื หุน้ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4. พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะทางการเงิ นและงบกาไรเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทีม่ ี
การแก้ไขเพิม่ เติม) และตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 64 ทีก่ าหนดให้คณะกรรมการบริษทั ต้อง
จัดให้มกี ารทางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดรอบบัญชีของบริษทั ฯ เพื่อนาเสนอให้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ใิ นการประชุมสามัญประจาปี
งบการเงินสาหรับรอบบัญชีส้นิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ได้จดั ทาขึ้นโดย
ถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
และรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท แล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อ มูล
ประจาปี /รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้องบการเงิน ตามสิ่ งที่ส่งมา
ด้วยลาดับ 2 ซึง่ สรุปสาระสาคัญดังนี้
(หน่วย : บาท)
รายการ
งบการเงิ นรวม งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สินทรัพย์
3,495,444,218
2,013,230,146
หนี้สนิ รวม
1,993,365,166
775,491,081
*ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
1,297,748,863
1,237,739,065
รายได้รวม
7,670,736,802
3,630,464,020
*กาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
535,576,078
486,613,970
กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
0.82
0.75
* ไม่รวมส่วนของผูม้ สี ่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริษทั ย่อย
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ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็น ควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั งิ บแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกาไรเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ
และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีและได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทั แล้ว
การลงมติ
: วาระนี้ต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 5. พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรและการจ่ายเงิ นปันผลประจาปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: ตามมาตรา 116 แห่ ง พระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีก ารแก้ ไ ข
เพิม่ เติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 กาหนดให้ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วน
หนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยก
มา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตาม
มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม )
และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 53 ซึ่งกาหนดว่าการจ่ายเงินปั นผลต้องนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ หรือคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้เป็ น
ครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริษทั ฯ มีกาไรสมควรพอทีจ่ ะทาเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้ว ให้
รายงานให้ท่ีป ระชุ มผู้ถือ หุ้น ทราบในการประชุมคราวต่ อ ไป อนึ่ ง บริษัท ฯ มีน โยบายการ
จ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหกั ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล และสารอง
ตามกฎหมายสาหรับงบการเงินเฉพาะของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึน้ อยู่กบั แผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจาเป็ น และความ
เหมาะสมอื่ น ๆ ในอนาคตตามที่ค ณะกรรมการบริษั ท ฯ และ/หรือ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริษัท ฯ
เห็นสมควร
ทัง้ นี้ จากผลประกอบการของบริษทั ฯ ประจาปี 2564 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ
486,613,970 บาท เนื่องจาก ณ วันสิน้ รอบบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ฯ มีทุน
จดทะเบียน จานวน 325,949,750 บาท และมีทุนสารองตามกฎหมายจานวน 32,594,975
บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ซึ่งครบเต็มจานวนตามข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ แล้ว ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงไม่ตอ้ งจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองเพิม่ เติมอีก
บริษัท ฯ จึง เห็น ควรเสนอให้ผู้ถือ หุ้น พิจ ารณาจ่ า ยเงิน ปั น ผลเป็ น เงิน สด ส าหรับ ผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ซึ่งมีจานวนหุน้
ทัง้ หมด 651,899,500 หุ้น ในอัต ราหุ้น ละ 0.23 บาท รวมเป็ น เงิน จ านวนทัง้ สิ้น จ านวน
149,936,885 บาท หรือคิดเป็ นอัตราส่วนร้อยละ 30.81 ของกาไรสาหรับปี โดยให้จ่ายจาก
กาไรสาหรับปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และเงินปั นผลทัง้ หมดจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย ตาม
อัตราที่กฎหมายกาหนดไว้ ทัง้ นี้ บริษัทฯ เสนอการจ่ายเงินปั น ผลต่ ากว่า ที่กาหนดและไม่
เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจาเป็ นในการ
สารองเงินทุนเพื่อรองรับขยายธุรกิจในอนาคต
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อัตราการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2564 เปรียบเทียบกับปี ทผ่ี ่านมา สรุปได้ดงั นี้
เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล และกาไรสุทธิ (งบเฉพาะกิ จการ)
ปี 2564
รายละเอียด
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
(เสนอ)
กาไรสุทธิ (บาท)
อัตราเงินปั นผลต่อหุน้ (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล เทียบ
กาไรสุทธิ (%)

109,747,784
0.13

83,136,150
0.09

96,753,628.83
0,14

486,613,970
0.23

77.22%

70.57%

94.33%

30.81%

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรและ
การจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564 ในอัตราหุน้ ละ 0.23 บาท สาหรับ
รอบปี บ ัญ ชีส้ิน สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 โดยการจ่ า ยเงิน ปั น ผลจะจ่ า ยให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่มี
รายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถอื หุน้ ซึ่งกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) วันที่ 10
มีน าคม 2565 และก าหนดจ่ า ยเงิน ปั น ผลในวัน ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ทัง้ นี้ การให้สิท ธิ
ดังกล่าว ยังไม่มคี วามแน่ นอน เนื่องจากต้องนาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565
เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
การลงมติ
: วาระนี้ต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 6. พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกาหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจ าปี ทุ ก ครัง้
กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงทีส่ ุดกับส่วนหนึ่งใน
สาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนแปร
สภาพบริษทั เป็ นบริษทั มหาชน การออกจากตาแหน่งของกรรมการตามวาระนัน้ จะใช้วธิ กี ารจับ
สลากว่ า ผู้ใ ดจะออก ส่ ว นปี ต่ อ ๆ ไปให้ก รรมการที่อ ยู่ใ นต าแหน่ ง นานที่สุด เป็ น ผู้อ อกจาก
ตาแหน่ ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตาแหน่ งนานเท่าๆ กัน เป็ นจานวน
มากกว่าจานวนทีต่ อ้ งพ้นจากตาแหน่งในคราวนัน้ ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตาแหน่งโดยวิธี
จับสลาก ทัง้ นี้ กรรมการผูอ้ อกตามวาระนัน้ ๆ อาจถูกเลือกให้เข้ามารับตาแหน่งใหม่อกี ก็ได้ ”
โดยในการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2565 มีกรรมการบริษทั ทีค่ รบกาหนดต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน ได้แก่
(1) นายกมล รุ่งเรืองยศ
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์กร /
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ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่ า ตอบแทน / กรรมการก ากับ ดูแ ลกิจ การและ
ความยั ่งยืน
(2) นายชูเดช คงสุนทร
ตาแหน่ง กรรมการ
(3) นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ต าแหน่ ง กรรมการ / กรรมการก ากับ ดูแ ลกิจ การและ
ความยั ่งยืน
อนึ่ง เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการ
ปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษทั ฯ ได้ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ รายย่อย
เสนอชื่อบุคคลทีพ่ จิ ารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 เป็ น
การล่ ว งหน้ า ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 1 ตุ ลาคม 2564 จนถึง วัน ที่ 30 ธัน วาคม 2564 โดยบริษัท ฯ ได้
เ ผ ย แ พ ร่ หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บ ั ติ ท่ี บ ริ ษั ท ฯ ก าหนดไว้ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ทฯ
http://www.wice.co.th ทัง้ นี้ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใด
เสนอชือ่ บุคคล เพือ่ เข้ารับการพิจารณารับเลือกตัง้ เป็นกรรมการของบริษทั ฯ แต่อย่างใด
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ 2535
ความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ
ซึ่งสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัท ฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตัง้ กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 3
คน ได้แก่ (1) นายกมล รุ่งเรืองยศ (2) นายชูเดช คงสุนทร และ (3) นางสาวบุศรินทร์ ต่วน
ชะเอม กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อ พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามความเห็น
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ฯ และเห็นควรเสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดต้องออกจากตาแหน่ ง
ตามวาระดังต่อไปนี้กลับเข้าเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
(1) นายกมล รุ่งเรืองยศ
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์กร/
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการกากับดูแลกิจการและ
ความยั ่งยืน
(2) นายชูเดช คงสุนทร
ตาแหน่ง กรรมการ
(3) นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ต าแหน่ ง กรรมการ / กรรมการก ากับ ดูแ ลกิจ การและ
ความยั ่งยืน
โดยการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการผูท้ อ่ี อกตามวาระดังกล่าว ให้มผี ลตัง้ แต่วนั ถัดจากวัน
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 เป็ นต้นไป
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ทัง้ นี้ กรรมการทีไ่ ด้รบั เสนอชื่อในครัง้ นี้ ได้ผ่านกระบวนการกลันกรอง
่
หรือการพิจารณาอย่าง
รอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษทั แล้ว ว่ามีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ สามารถกากับดูแลกิจการให้บรรลุเป้ าหมาย ตลอดจนได้
ให้ข้อ แนะน าที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่อ การดาเนิ น งาน รวมถึง มีคุณสมบัติต ามที่ก ฎหมายบริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนกาหนด และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการบริษทั ตามหลักเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อและประวัติ
กรรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อแต่งตัง้ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับ 3
นอกจากนี้ นายกมล รุ่งเรืองยศ ซึ่งได้รบั เลือกให้กลับเข้าดารงตาแหน่ ง เป็ นกรรมการอิสระ
ต่อไปอีกวาระหนึ่งนัน้ มีคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ
กาหนด ซึง่ เท่ากับข้อกาหนดขัน้ ต่าตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ตามสิ่ งที่ส่งมา
ด้วยลาดับ 4 ตลอดจนสามารถแสดงความคิด เห็น และให้ข้อ แนะน าต่ า ง ๆ เกี่ย วกับ การ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้อง
การลงมติ

: วาระนี้ต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสียง
2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีต่ นมีอยู่ทงั ้ หมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตัง้ บุคคลเดียว
หรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อย
กว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับจะได้รบั เลือกตัง้ ให้เป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นั น้ ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ใน
ลาดับ ถัด ลงมามีค ะแนนเสีย งเท่ า กัน เกิน จ านวนที่พึง มีห รือ พึง เลือ กตัง้ ในครัง้ นั ้น ให้
ประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงขีข้ าด
ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการปฏิบตั ติ ามการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี นการเลือกตัง้ กรรมการในครัง้ นี้ บริษทั ฯ
จะเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 7. พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
และตามข้อบังคับบริษทั ฯ ข้อ 32 ทีก่ าหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็ นไปตามมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุ มตั ิอตั รา
ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุด ย่อย ประจ าปี 2565 โดยมีร ายละเอียด
นโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อยใน
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รูปแบบเบี้ยประชุม และโบนัสพิเศษสาหรับกรรมการ ตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วยลาดับ 5 ซึ่งสรุป
สาระสาคัญดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน

ค่าเบีย้ ประชุม (บาท/ครัง้ )
ปี 2564

ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
คงเดิ ม
- ประธานกรรมการ
40,000 บาท / ครัง้
40,000 บาท / ครัง้
- กรรมการ
20,000 บาท / คน / ครัง้
20,000 บาท / คน / ครัง้
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
คงเดิ ม
- ประธานกรรมการ
25,000 บาท /ครัง้
25,000 บาท /ครัง้
- กรรมการ
20,000 บาท / คน / ครัง้
20,000 บาท / คน / ครัง้
3. โบนัสพิ เศษ
พิจารณาจัดสรรจากผลการ พิจารณาจัดสรรจากผลการ
ดาเนินงาน แต่ไม่เกิน 1% ดาเนินงาน แต่ไม่เกิน 1%
4. สิ ทธิ ประโยชน์ อื่นๆ
ไม่มี
ไม่มี
ทัง้ นี้ ค่ า ตอบแทนกรรมการในรู ป แบบเบี้ย ประชุ ม และโบนั ส พิเ ศษ จ ากัด วงเงิน ไม่ เ กิ น
5,000,000 บาท ให้มผี ลตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 เป็ นต้นไป
การลงมติ

: วาระนี้ตอ้ งได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม

ระเบียบวาระที่ 8. พิ จารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 67 ซึ่งกาหนดว่า“ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตัง้ ผู้สอบ
บัญชีประจาปี ของบริษัท และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีผู้ซ่ึงออกไปนัน้ จะ
เลือกกลับเข้าตาแหน่งอีกก็ได้” และข้อ 68 ซึง่ กาหนดว่า“ผูส้ อบบัญชีอาจเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ก็ได้ แต่ตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่งหน้าทีใ่ ด ๆ ของบริษทั ”
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2565 โดย
ได้ประเมินจากความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจทีจ่ ะได้รบั และความเหมาะสมของค่า
สอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผู้
ถือหุน้ แต่งตัง้ บริษทั สานักงาน อี วาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจาปี 2565 โดย
มีรายชื่อดังนี้
1. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
(ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินบริษทั ตัง้ แต่ปี 2557-2560 เป็ นเวลา 4 ปี )
2. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
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(ผูล้ งลายมือในงบการเงินบริษทั ตัง้ แต่ปี 2561 – 2564 เป็ นเวลา 4 ปี )
3. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิรกิ ุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ
(ผูล้ งลายมือในงบการเงินบริษทั ปี 2561)
4. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือในงบการเงินบริษทั )
5. นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6107
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือในงบการเงินบริษทั )
โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชีขา้ งต้นคนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษทั ฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษทั ฯ และในกรณีทผ่ี สู้ อบ
บัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้บริษทั สานักงาน อี วาย จากัด จัดหาผูส้ อบ
บัญชีท่านอื่นของบริษทั สานักงาน อี วาย จากัด ทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ทาหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทั ฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษทั ฯ แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้
ทัง้ นี้ บริษทั สานักงาน อี วาย จากัด และผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อทีเ่ สนอมานัน้ เป็ นผูส้ อบบัญชี
ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ไม่มคี วามสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษทั ฯ / บริษทั ย่อย / ผูบ้ ริหาร / ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู้ท่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ
อนึ่ง บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ จานวน 2 บริษทั ได้แก่ บริษทั ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชนส์
ั ่ จากัด
และบริษทั ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จากัด (ETL) มีผสู้ อบบัญชีสงั กัดสานักงานสอบบัญชี
เดียวกันกับบริษทั ฯ ส่วนบริษทั ย่อยในต่างประเทศทีไ่ ด้มกี ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากสานักงาน
อื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อขนาดและการดาเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้
การจัดทางบการเงินรวมสามารถดาเนินการได้ทนั ตามกาหนดเวลา
และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี
ดังนี้
รายละเอียด

ปี 2563

ปี 2564

ค่าสอบบัญชีประจาปี
ค่าสอบทานรายไตรมาส
(ไตรมาส 1,2,3 รวม)
รวมทัง้ สิ้ น

1,180,000
810,000

1,180,000
810,000

ปี 2565
(ปี ที่เสนอ)
1,230,000
810,000

1,990,000

1,990,000

2,040,000

หมายเหตุ: ไม่มคี ่าบริการอื่น (Non-Audit Fees)
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ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้ พิ จ ารณาจากคุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ และส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็ นอิสระ มาตรฐานการทางาน ผล
การปฏิบตั งิ าน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯ
จดทะเบี ย นอื่ น ในระดั บ เดี ย วกั น แล้ ว มี ค่ า สอบบัญ ชี ท่ี เ หมาะสมแล้ ว เห็ น ชอบตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเสนอ โดยเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น
แต่ ง ตั ง้ บริ ษั ท ส านั ก งาน อี วาย จ ากั ด โดยมี ร ายชื่อ ดัง ต่ อ ไปนี้ (1) นางสาวพิ ม พ์ ใ จ
มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ (2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ (3) นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิรกิ ุล ผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ (4) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
เลขที่ 5659 และ/หรือ (5) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6107
และ/หรือ ผูส้ อบบัญชีท่านอื่นในสานักงานเดียวกัน เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 ของบริษทั ฯ
โดยกาหนดจานวนเงิน ค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดข้างต้น เป็ นเงินรวมทัง้ สิ้น 2,040,000
บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
การลงมติ
: วาระนี้ต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 9. พิ จารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
บริษทั ฯ ได้กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ในวันที่ 10 มีนาคม
2565 (Record Date)
บริษทั ฯ ขอเรียนว่าบริษทั ฯ จะจัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้
โดยไม่มกี ารจัดเตรียมสถานที/่ ห้องประชุมสาหรับรองรับผูถ้ อื หุน้ เพิม่ เติมแต่อย่างใด การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม การออก
เสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงจะดาเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมด
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีป่ ระสงค์เข้าร่วมประชุม ผูถ้ อื หุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถแจ้งความ
ประสงค์โดย นาส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบนาส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพื่อ
ระบุตวั ตน โดยเข้าไปที่ https://wice.foqus.vc/registration/ หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ

โดยระบบจะเปิ ดให้ดาเนิ นการ ตัง้ แต่วนั ที่ 29 มีนาคม – 25 เมษายน 2565
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ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ท่านใดทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้ และมีความประสงค์ทจ่ี ะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
เข้าร่วมประชุมแทน หรือประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระทีบ่ ริษทั ฯ เสนอให้เข้าประชุมแทน โดยมีรายละเอียดข้อมูล
ของกรรมการอิสระปรากฏ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6 กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบ
ใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) ทีแ่ นบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับ 7
ทัง้ นี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นชาวต่างชาติ และแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและ
ดูแลหุน้ เท่านัน้ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะได้ทเ่ี ว็บไซต์ของบริษทั ที่ http://www.wice.co.th
ภายใต้หวั ข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ » ข้อมูลผูถ้ อื หุน้ » การประชุมผูถ้ อื หุน้ » หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้
บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ศึกษาและปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขและวิธกี ารลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมประชุมผู้ถอื หุน้ การมอบ
ฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 8
โดยผู้ถือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม ผูถ้ อื หุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จะต้องปฏิบตั ติ าม
ขัน้ ตอนในการลงทะเบีย นเพื่อ เข้า ร่ ว มการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2565 ผ่ า นสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-AGM) โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามข้อปฏิบตั สิ าหรับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับ 10
อนึ่ง การเข้าใช้ระบบการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครัง้ นี้เป็ นของบริษทั ควิดแลบ จากัด ซึ่ง
เป็ นผูใ้ ห้บริการทีไ่ ด้รบั หนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมเวอร์ชนั 1.1 ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีทท่ี ่านผูถ้ อื หุน้ มีคาถามหรือข้อเสนอแนะทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระการประชุมในครัง้ นี้ สามารถส่งคาถาม/ข้อเสนอแนะ
ล่วงหน้ามายังบริษทั ฯ ตามช่องทางทีร่ ะบุไว้ดา้ นล่างนี้ โดยระบุทอ่ี ยู่ทบ่ี ริษทั สามารถติดต่อกลับได้
ฝ่ ายเลขานุการบริษทั บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
อาคาร WICE PLACE เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 หรือ
ส่งทาง email address: secretary2@wice.co.th หรือ
ส่งทางโทรสารทีห่ มายเลข (662) 681 6173-75
ขอแสดงความนับถือ
โดยมติคณะกรรมการบริษทั

นางสาวปรมาภรณ์ จานงสุข
เลขานุการบริษทั

12
บริษทั ไวส์ โลจิ สติ กส์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้น ประจำปี 2564
บริษทั ไวส์ โลจิ สติ กส์ จำกัด (มหำชน)
วันศุกร์ ที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2564
ผ่ำนสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ ณ ห้องประชุมชัน้ 5 อำคำรไวส์เพลส
กรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม
1. นายเอกพล
พงศ์สถาพร
2. ศาสตราจารย์.ดร.รุธริ ์ พนมยงค์
3. นายเจริญเกียรติ
หุตะนานันทะ
4. นายกมล

รุ่งเรืองยศ

5. ดร.อารยา

คงสุนทร

6. นายชูเดช

คงสุนทร

7. นางสาวฐิตมิ า

ตันติกุลสุนทร

8. นางสาวบุศรินทร์
9. นางสาวปรมาภรณ์

ต่วนชะเอม
จานงสุข

ผู้บริหำรที่เข้ำร่วมประชุม ผ่ำนระบบอิ เล็กทรอนิ กส์
1. นางสาวสมใจ
ปุราชะโก
2. นางสาวสาวดี
อัศวมานะ
3. นางสาวสุนทรี
พูลสมบัติ

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1

ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์กร กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์ก รและกรรมการผู้จ ัด การ ฝ่ าย
สนับสนุนองค์กร
กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผูอ้ านวยการบัญชีและการเงิน
เลขานุการบริษทั

ผูจ้ ดั การทัวไป
่ ฝ่ ายพัฒนาลูกค้า
ทีป่ รึกษาด้านการตลาด
ผูช้ ่วย ผูจ้ ดั การทัวไป
่

ผู้สอบบัญชี จำกบริษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด ที่เข้ำร่วมประชุม ผ่ำนระบบอิ เล็กทรอนิ กส์
1. นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์
2. นายธนวัฒน์
กฐินทอง
ผู้ทำหน้ ำที่ตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น จำกบริษทั สำนักงำนกฎหมำยสำกลธีรคุปต์ จำกัด
1. นางสาวนริศรา
ไสวแสนยากร
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565

เริ่มประชุมเวลำ 10:00 น.
นางสาวปรมาภรณ์ จานงสุข เลขานุ การบริษทั ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูด้ าเนินการประชุม และขอต้อนรับท่านผูถ้ อื หุน้ และผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ของบริษทั ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2564 ครัง้ นี้เป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบของบริษัท ควิดแลบ จากัดซึ่งเป็ นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวง
ดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่าน
การรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชัน้ 5 สานักงานใหญ่
ของบริษทั
จากนัน้ เลขานุ การบริษทั ได้กล่าวแนะนากรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชีของบริษทั ที่เข้าร่วมประชุมดังรายนามข้างต้น เพื่อ
ชี้แจงกรณีมขี อ้ ซักถามทีเ่ กี่ยวข้อง โดยบริษทั มีกรรมการทัง้ สิ้นจานวน 8 คน และกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้ จานวน 8
คน ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้ หมด
เลขานุ การบริษทั แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบถึงข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับจานวนทุนและหุ้นของบริษัท ดังนี้ บริษทั มีทุนจดทะเบียนจานวน
325,949,750 บาท และเป็ นผูช้ แ้ี จงวิธกี ารปฏิบตั ใิ นการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง ดังนี้
1. ผูใ้ นการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุม ผูถ้ อื หุน้ ทุ กคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุน้ ต่อ 1
เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผย ผูถ้ อื หุน้ หรือผู้รบั มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด
อย่างหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทัง้ นี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วนได้ เว้น
แต่เป็ นกรณีของผู้ถอื หุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตัง้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รบั ฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน
“เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงทีจ่ ะทาการลงคะแนนเท่ากับจานวนหุน้
ทีต่ นถือ
3. ผูถ้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนเสียงในระบบโดยการคลิก๊ เลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียง ในทุกวาระทีม่ กี ารเปิ ดให้ลงคะแนนได้ ใน
ระหว่างการเปิ ดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระใด จะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเห็นด้วยใน
วาระนัน้
4. ภายใต้ขอ้ บังคับของบริษทั ข้อ 20 ในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
5. ในการนับคะแนนเสียง บริษทั จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และคะแนนเสียงของผูถ้ อื
หุน้ ทีม่ อบฉันทะ โดยจะนาคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรอบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมด
และส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้วย
6. สาหรับผูร้ บั มอบฉันทะทีผ่ มู้ อบฉันทะได้ ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบ
มอบฉันทะในวาระใดๆ บริษทั จะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะนัน้ แต่สาหรับผูร้ บั มอบฉันทะทีผ่ มู้ อบฉันทะไม่ได้ระบุ
การออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระเหมือนกับผูถ้ ือหุ้นที่
เข้าประชุมด้วยตนเอง
7. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมมาภิบาลทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ
แทนกรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระนัน้ บริษทั จะจัดให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ น
รายบุคคล
8. โดยมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
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- วาระที่ 2 เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ตอ้ งลงมติ
- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รบั มติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาเข้าประชุม
9. ประธานฯ หรือเลขานุ การบริษทั จะทาการแจ้งผลการนับคะแนนให้ทป่ี ระชุมทราบภายหลังการลงคะแนนเสร็จสิ้น โดยในแต่
ละวาระจะใช้จานวนหุน้ ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนัน้ ๆ และการแสดงผลคะแนนจะแสดงผลเป็ นจุดทศนิยมสีต่ าแหน่ง
และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนัน้ เป็ นอันสิ้นสุด
10. บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคาถามเกีย่ วกับวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ให้บริษทั ล่วงหน้าและก่อนลงมติในแต่ละวาระ
บริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือ หุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอความกรุณ าพิม พ์
คาถามเจ้ามาทีเ่ มนูถามคาถาม โดยบริษทั จะนาคาถามของท่านไปตอบในวาระทีเ่ กี่ยวข้องของแต่ละวาระ
11. กรณีผถู้ อื หุน้ ประสบปั ญหาการเข้าระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนนกรุณาปฏิบตั ติ ามข้อปฏิบตั สิ าหรับการประชุม
ตามข้อกาหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02 013 4322 โทรศัพท์มอื ถือ 080 008 7616 หรือ
email: info@quidlab.com ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม
12. เพื่อการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีด่ ใี นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จดทะเบียนเกีย่ วกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครัง้
นี้ บริษทั ได้ชญ
ิ ตัวแทนจากบริษทั สานักกฎหมายธีรคุปต์ จากัด ทาหน้าทีด่ ูแลการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือ
หุน้ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั
ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ปรากฎว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอ
เรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรือเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั พร้อมทัง้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ื อหุ้น
สามารถส่งคาถามทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมสามัญครัง้ นี้ได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ปรากฎว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดส่งคาถามมา
เลขานุ การบริษทั รายงานต่อทีป่ ระชุมให้ทราบว่า ขณะนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 37 ราย นับเป็ นจานวนหุ้น
396,937,760 หุน้ และผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจานวน 142 ราย นับเป็ นจานวนหุน้ 36,378,180 หุน้ รวมเป็ นจานวนผูถ้ อื หุ้น
ทัง้ สิ้น 179 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นรวมทัง้ สิ้น 433,315,940 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 66.4697 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทงั ้ หมด 651,899,500
หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามระเบียบข้อบังคับของบริษทั ข้อ 38 กล่าวคือ มีจานวนผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อย
กว่ากึง่ หนึ่งของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด แล้วแต่จานวนใดจะมากกว่า และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่าย
ได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั (ทัง้ นี้ ภายหลังจากเปิ ดประชุมไปแล้วได้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ เติม จึงมีจานวนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง จานวน 1 ราย นับเป็ นจานวนหุน้ 300 หุน้ ) จากนัน้ ได้ให้ประธานทีป่ ระชุมดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระทีก่ าหนด
นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการบริษทั ทาหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผูถ้ อื
หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแถลงต่อทีป่ ระชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19 คณะกรรมการบริษทั จึงมีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผูถ้ อื หุน้
ผูร้ บั มอบฉันทะและทีมงานด้วยเหตุดงั กล่าว ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั จึงได้มมี ติอนุ มตั กิ ารเปลี่ยนรูปแบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือ
หุน้ ประจาปี 2564 จากเดิมเป็ นการเชิญผู้ถอื หุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็ นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันและเวลาเดิม โดย
บริษทั ได้ประกาศแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 นัน้
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 บริษทั จะดาเนินการประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมทีป่ รากฎในหนังสือ
เชิญประชุม ซึง่ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านแล้วในรูปแบบ QR Code ดังนัน้ จึงขอเปิ ดการประชุมเพื่อตามระเบียบวาระดังนี้
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วำระที่ 1 พิ จำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ประธานฯ ได้นาเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน
2563 และได้ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ตามทีก่ ฎหมายกาหนดแล้ว รวมถึงบริษทั ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทั และได้จดั ส่งรายงานการประชุมให้ผู้
ถือหุน้ ทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี้ และได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและเสนอการแก้ไขเพิม่ เติมรายงาน
การประชุมดังกล่าว ปรากฎว่าไม่มขี อ้ ซักถามหรือแก้ไขเพิม่ เติม
ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ปี ระชุม พิจารณาลงมติรบั รองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือ หุ้น ประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29
เมษายน 2563 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ตามที่
เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยวาระนี้มผี ถู้ อื หุ้นเข้าร่วมเพิม่ 1 ราย คิดเป็ นจานวนหุ้น 300 หุน้ รวมมีผเู้ ข้าร่วมการประชุม
ทัง้ หมด 180 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ หมดในวาระนี้ 433,316,240 หุน้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

433,196,240
0
120,000
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9723
0.0000
0.0277
0.0000

วำระที่ 2 รับทรำบผลกำรดำเนิ นงำนประจำปี 2563
ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม
ดร.อารยา คงสุนทร รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ในปี 2563 บริษทั มีการดาเนินงานตามหลักธรรมภิบาล โปร่งใส สาหรับปี 2563
บริษทั มีเหตุการณ์สาคัญและได้รบั รางวัลดังนี้ 1) บริษทั มีการเข้าซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (ประเทศสิงคโปร์) เพิม่ อีก
จานวน 30% ทาให้บริษทั เป็ นผูถ้ อื หุน้ เป็ นเจ้าของบริษทั ดังกล่าว โดยรายการนี้ได้เกิดขึน้ ในเดือนพฤษภาคม 2563 2) บริษทั ย่อยของบริษทั
ได้มกี ารเปลี่ยนชื่อ และเริม่ ดาเนินธุรกิจให้บริการคลังสินค้า และ 3) บริษัทได้รบั รางวัลนักลงทุนสัม พันธ์ยอดเยี่ยม ประจาปี 2563 (Best
Investor Relations Awards 2020) โดยรางวัลดังกล่าว คัดเลือกจากบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งมอบให้แก่บริษทั ทีม่ คี วามยอดเยีย่ มทางด้านการดาเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ และผ่านคุณสมบัตผิ ่านเกณฑ์
ต่างๆ ทีก่ าหนดไว้ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของทัง้ องค์กร ระดับการเปิ ดเผยข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และ
ทันต่อเหตุการณ์ มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับผลการประเมินบริษัท จากนักวิเคราะห์และนักลงทุ น
สถาบัน ตลอดจนเงื่อนไขอื่น ๆ เพื่อคัดเลือกผูท้ ม่ี คี วามเหมาะสมทีส่ ุดในการได้รบั รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม
โดยงาน “SET Awards 2020” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร ทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
สรุปรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ซึ่งได้มมี ติรบั ทราบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทราบ ซึง่ มีรายละเอียดทีป่ รากฎในรายงานประจาปี 2563 ใน
รูปแบบ QR Code ตามทีไ่ ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้แล้ว โดยมีสาระสาคัญดังนี้ ในปี 2563 บริษทั มีผลประกอบการ
ในระดับทีด่ เี ยีย่ ม บริษทั มีรายได้รวม 4,006 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,775 ล้านบาท คิดเป็ น 80% ของรายได้ในปี ก่อน เกิดจากผลประกอบการของ
บริษทั ตามกลยุทธ์ทก่ี าหนดไว้และจากผลประกอบการบริษทั ย่อยทีด่ ขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง
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นาเสนอสัดส่วนรายได้ของแต่ละบริษทั สาหรับปี 2563 ดังนี้
• บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 18
• บริษทั ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชนส์
ั ่ จากัด คิดเป็ นร้อยละ 1
• WICE Logistics Limited (Singapore) คิดเป็ นร้อยละ 16
• WICE Logistics Limited (Hong Kong) คิดเป็ นร้อยละ 42
• บริษทั ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จากัด คิดเป็ นร้อยละ 23
นาเสนอสัดส่วนรวมการให้บริการแยกตามงานทีใ่ ห้บริการ ปี 2563 ดังนี้
• การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) คิดเป็ นร้อยละ 16
• การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) คิดเป็ นร้อยละ 52
• การให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services) คิดเป็ นร้อยละ 24
• การให้บริการโลจิสติกส์ คิดเป็ นร้อยละ 8
ดร.อารยา คงสุนทร ชี้แจงต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นว่า จากสัดส่วนรวมการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ
(Air Freight) มีสดั ส่วนรายได้เพิ่ม ขึ้นเป็ นร้อ ยละ 52 เนื่อ งจากมีการปรับตัวเพิ่ม ขึ้น ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ ท าให้ลูกค้าในกลุ่ ม
อิเล็กทรอนิกส์ มีปริมาณการใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศเพิม่ มากขึน้ ประกอบกับได้รบั อานิสงส์ จากราคา ค่าระวาง Air Freight ทีเ่ พิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่อง
และได้นาเสนอผลการดาเนินงานแยกตามประเภทการให้บริการ รายละเอียดดังนี้
1. การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight)
รายได้จากการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) สาหรับปี 2563 เท่ากับ 656 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 5.50 ล้านบาท คิดเป็ น 0.85% ของรายได้ในปี ก่อน สาเหตุทร่ี ายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลทัง้ ปี เติบโตเพียง 0.85% เนื่องจาก
ลูกค้าในกลุ่มชิน้ ส่วนยานยนต์ มีปริมาณการขนส่งทีล่ ดลง ในช่วงต้นปี 2563 แต่ช่วงปลายไตรมาส 3 เป็ นต้นไป ลูกค้าเริม่ กลับมาใช้บริการ จะ
เห็นว่ารายได้จากการขนส่งทางทะเลในไตรมาส 4/2563 มียอดโตขึน้ ถึง 48.79%
กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) สาหรับปี 2563 เท่ากับ 134 ล้าน
บาทเพิม่ ขึน้ 5.09 ล้านบาท คิดเป็ น 3.94% ของกาไรขัน้ ต้นในปี ก่อน เกิดจากภาวะขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ทาให้การปรับตัวของราคาค่า
ระวาง Sea Freight เพิม่ ขึน้ ตามอุปสงค์ทส่ี งู ขึน้ ทาให้บริษทั สามารถบริหารให้เกิดรายได้และกาไรทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามกลไกของตลาด
2. การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight)
รายได้จากการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) สาหรับปี 2563 เท่ากับ 2,130 ล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ 1,314.12 ล้านบาท คิดเป็ น 161.60% ของรายได้สาหรับปี ก่อน เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทาให้มกี ารปรับตัวที่เพิม่ ขึ้น
ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทาให้ลูกค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มปี ริมาณการใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศเพิม่ ขึ้น ประกอบกับการ
ปรับตัวของราคาค่าระวาง Air Freight เพิม่ ขึน้ ตามอุปสงค์ทส่ี ูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ในช่วงไตรมาส 3 ค่าระวางจะเริม่ ปรับตัวลดลงแต่กย็ งั
ไม่กลับสู่สภาพปกติ ทาให้รายได้จากการขนส่งสินค้าทางอากาศของบริษทั เพิม่ ขึน้
กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) สาหรับปี 2563 เท่ากับ 282 ล้าน
บาทเพิม่ ขึน้ 118.04 ล้านบาท คิดเป็ น 72.15% ของกาไรขัน้ ต้นสาหรับปี ก่อน โดยกาไรขัน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เกิดจากรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้
3. การให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services)
รายได้จากการให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services) สาหรับปี 2563 เท่ากับ 979 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ 500.38
ล้านบาท คิดเป็ น 104.44% ของรายได้ในปี ก่อน เกิดจากรายได้ภายใต้การบริหารงานของ บริษทั ยูโรเอเชีย โทเทิลโลจิสติกส์ จากัด โดย
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ฐานลูกค้าทีม่ อี ยู่ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มลูกค้าอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้ามีความต้องการในการขนส่งเพิม่ ขึน้ ทาให้ยอดขายของบริษทั เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้
การจัดการบริการเต็มพื้นที่ บริษทั จึงพิจารณาเพิม่ Capacity หรือเพิม่ ตู้ เพื่อตอบสนองปริมาณงานของลูกค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ ประกอบกับการขนส่ง
ทางเรือประสบปั ญหาการขาดแคลนตู้ ลูกค้าหลายรายเลือกทีจ่ ะเปลีย่ นมาใช้บริการขนส่งทางบกข้ามแดน (CBS) แทน
กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services) สาหรับปี 2563 เท่ ากับ 137ล้านบาทเพิ่มขึ้น
130.34 ล้านบาท คิดเป็ น 1,925.26% ของกาไรขัน้ ต้นในปี ก่อน โดยกาไรขัน้ ต้นทีเ่ พิม่ ขึน้ ค่อนข้างสูงเกิดจากการบริหารต้นทุนเทีย่ วขากลับได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้บริษทั มีกาไรโดยอัตรากาไรขัน้ ในปี 2563 เท่ากับ 14% เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันในปี ก่อน
4. การให้บริการโลจิสติกส์
รายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์ สาหรับปี 2563 เท่ากับ 340 ล้านบาท ลดลง 12.08 ล้านบาท คิดเป็ น 3.42% ของรายได้ใน
ปี ก่อน เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ลูกค้าในกลุ่มชิน้ ส่วนยานยนต์ลดกาลังการผลิตลงทาให้งานลดลง ในช่วงต้นปี 2563 จะเห็นว่าช่วงไตร
มาส 4/2563 รายได้จากการบริการโลจิสติกส์ ปรับตัวสูงขึน้ เกิดจากลูกค้าในกลุ่มชิน้ ส่วนยานยนต์เริม่ กลับมามีการขนส่ง
กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการโลจิสติกส์ สาหรับปี 2563 เท่ากับ 65 ล้านบาทเพิม่ ขึ้น 11.76 ล้านบาท คิดเป็ น 22.37% ของ
กาไรขัน้ ต้นในปี ก่อน
กำไรสุทธิ สาหรับปี 2563 เท่ากับ 201.08 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ 139.11 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 224 ของกาไรสุทธิในปี ก่อน เกิดจากผล
ประกอบการของบริษทั ตามกลยุทธ์ทก่ี าหนดไว้และจากผลประกอบการบริษทั ย่อยทีด่ ขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลผลการดาเนินงานและคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจดัการ: Management Discussion and Analysis (MD&A) ปรากฎ
ตามรายงานประจาปี 2564 ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ” หน้าที่ 46 ถึงหน้าที่ 54 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในรูปแบบ
QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ดร.อารยา คงสุนทร รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบว่าเกี่ยวกับผลการดาเนินงานด้านการต่อต้านการคอร์รปั ชัน หรือ CAC ดังนี้ ในปี
2563 บริษทั มีการทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันเพื่อป้ องกันและลดโอกาสทีบ่ ริษทั
ฯ จะถูกใช้เป็ นช่องทางในการทุจริตคอร์รปั ชัน อย่างสม่าเสมอ มีการประเมินความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชัน และการปรับปรุงแนวปฏิบตั ติ ่างๆ เพื่อ
ปรับใช้ อาทิ แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรับและให้ของขวัญ หรือ No Gift Policy โดยกาหนดนโยบายห้ามรับและให้ของขวัญหรือสิง่ ตอบแทน
รูปแบบใดๆ ทุกประเภทจากลูกค้า คู่ค้า ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจในเทศกาล และมีการจัดทานโยบายรับแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing
Policy) และช่องทางการรับเรื่องร้อนเรียนหรือแจ้งเบาะแสทัง้ จากบุคคลภายนอกและจากพนักงานภายใน ผ่านหลายช่องทางเพื่อความอานวย
ความสะดวกและรวดเร็ว ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารยื่นเอกสารขอต่อรับรอง CAC และได้รบั แจ้งจาก IOD เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม2564 ว่า บริษทั ฯ
ได้ผ่านการพิจารณาต่อ อายุรบั รองฐานะแนวร่ วมต่อ ต้า นการทุ จริตของภาคเอกชนไทยกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ ( Collective Action
Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ดร.อารยา คงสุนทร ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม
เมื่อปรากฎว่าไม่มขี อ้ ซักถาม ประธานฯ จึงขอกล่าวสรุปว่าวาระนี้เป็ นวาระเพื่อให้ทร่ี บั ทราบ ไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง
ทีป่ ระชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2563 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
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วำระที่ 3 พิ จำรณำอนุมตั ิ งบดุลและกำไรขำดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม
นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม รายงานต่อทีป่ ระชุมว่าบริษัทได้จดั ทางบการเงินประจาปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมพิจารณางบการเงินดังกล่าวร่วมกับผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ได้ขอ้ สรุปว่า
งบการเงินนี้แสดงฐานการเงิน ผลการดาเนินงานและงบกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามหลักบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ โดยมี
สาระสาคัญสรุปได้ดงั นี้
รำยกำร
สินทรัพย์
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
รายได้รวม
กาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ
กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

งบกำรเงินรวม
2,045,500,114
1,069,896,210
877,044,087
4,005,569,895
201,084,396
0.31

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
1,106,927,618
262,067,830
844,859,788
796,033,189
96,732,080
0.15

โดยรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษทั ซึ่งแสดดงไว้ในหน้าที่ 126 ถึงหน้าที่ 193 ของรายงานประจาปี 2563 ทีไ่ ด้จดั ส่ง
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
จากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดหรือเสนอแนะเพิม่ เติม
นายวีรพันธ์ พูลเกษ ผูถ้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ทาไมในงบการเงิน Consolidate ส่วนของผูถ้ อื หุน้ บวกหนี้สินไม่
เท่ากับทรัพย์สนิ
นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ส่วนของผูถ้ อื หุ้นของบริษทั ต้องรวมผูถ้ อื หุ้นที่ไม่มอี านาจควบคุมของ
บริษทั ย่อยเข้าไปในส่วนนี้ดว้ ย อีกจานวนทัง้ สิน้ 99 ล้านบาท รวมแล้วจะมีสนิ ทรัพย์เท่ากับ 246 ล้านบาท
เนื่องจากไม่มขี อ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุ มตั งิ บดุลและกาไรขาดทุนประจาปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั งิ บดุลและกาไรขาดทุนประจาปี 2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ได้ผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษทั จากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ตามรายละเอียดที่
เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

433,066,240
0
250,000
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9423
0.0000
0.0577
0.0000
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วำระที่ 4 พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำยเงินปันผลประจำปี 2563
ประธานฯ รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ตามผลการดาเนินงานสาหรับรอบบัญชี ปี 2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั มี
กาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นจานวน 96,753,628.83 บาท (เก้าสิบหกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยยีส่ บิ แปดบาทแปดสิบ
สามสตางค์) และมีกาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563จานวน 138,536,152 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านห้าแสนสาม
หมื่นหกพันหนึ่งร้อ ยห้าสิบสองบาท) ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อ วันที่ 24 กุม ภาพันธ์ 2564 จึงพิจารณาให้ค วาม
เห็นชอบการจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลประกอบการรอบบัญชี 2563 และกาไรสะสมให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.14 บาท (สิบสีส่ ตางค์) คิด
เป็ นเงินจ่ายปั นผลทัง้ สิ้นจานวน 91,265,930 บาท (เก้าสิบเอ็ดบาทสองแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบบาท) หรือประมาณร้อยละ 94.33
ของกาไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั และจะมีการกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date)
ที่ม ีสิท ธิร ับ เงิน ปั น ผลเมื่อ วัน ที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยบริษัท จะจ่ า ยเงิน ปั น ผลให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น ตามรายชื่อ ปิ ด สมุ ด ทะเบีย น ในวัน ที่ 19
พฤษภาคม 2564
ประธานฯ รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ตามกฎหมายต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไร
สุทธิ จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามทีก่ ฎหมายกาหนด ซึ่งในปี น้ี บริษทั จะต้องจัดสรรเงินทุน
สารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ โดยกาหนดเงินสารองตามกฎหมายเป็ นเงินทัง้ สิ้น 4,857,475 บาท (สีล่ ้านแปดแสน
ห้าหมื่นเจ็ดพันสีร่ อ้ ยเจ็ดสิบห้าบาท) ทัง้ นี้ บริษทั ได้ตงั ้ เงินสารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535
จากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดหรือเสนอแนะเพิม่ เติม
ปรากฎว่าไม่มขี อ้ ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาลงมติอนุ มตั กิ ารจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563
ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
ที่ประชุม พิจารณาแล้ว มีม ติอ นุ ม ตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

433,316,240
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

วำระที่ 5 พิ จำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
ประธานฯ รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า เนื่องจากตนเป็ นหนึ่งในกรรมการทีจ่ ะพ้นจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมคราวนี้ จึงถือ
ว่ามีเสียได้เสียในวาระนี้ จึงมอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.รุธริ ์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูน้ าเสนอวาระนี้ต่อทีป่ ระชุม
ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ รายงานต่อที่ประชุม ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 22 กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม
(1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้อ อกโดยจานวนใกล้เ คียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทัง้ นี้
กรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกก็ได้
โดยในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ของบริษทั มีกรรมการทีค่ รบวาระการดารงตาแหน่งจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
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1. นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ
2. ดร.อารยา คงสุนทร
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวฐิตมิ า ตันติกุลสุนทร
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ งองค์
กรกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายสนับสนุนองค์กร
เพื่อส่งเสริมให้ทป่ี ระชุมสามารถแสดงความคิดเห็นและพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้ได้อย่างมีอสิ ระ ในการนี้ นายเอกพล พงศ์
สถาพร ดร.อารยา คงสุนทร และนางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร กรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ แสดงความประสงค์ขอออกจากห้อง
ประชุม เป็ นการชัวคราวจนกว่
่
าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแล้วเสร็จ
โดยในการสรรหากรรมการ บริษทั ได้ประกาศให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ รายย่อยเสนอชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อพิจารณาเข้า
รับการสรรหาเป็ นกรรมการของบริษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ในช่วงระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม
2563 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฎว่าไม่มผี ู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ
บุคคลมายังบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตาแหน่ งตามวาระในครัง้ นี้ ได้พจิ ารณากลั ่นกรอง
คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญของกรรมการทัง้ หมดทีค่ รบวาระแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการอิสระ และกรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็ นผูม้ ี
คุณสมบัติ คุณวุฒ ิ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญในวิชาชีพเหมาะสมและสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กบั การประกอบธุรกิจของบริษัท
และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง จึงลงมติดว้ ยเสียงข้างมากเห็นชอบเสนอให้
เลือกตัง้ กรรมการทีค่ รบวาระทัง้ หมดกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยนาย
เอกพล พงศ์สถาพร ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระเป็ นเวลารวม 7 ปี หากได้รบั เลือกตัง้ ในครัง้ นี้จะรวมเป็ นเวลารวม
ทัง้ สิน้ 10 ปี
ประวัตยิ ่อและข้อมูลของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฎตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 3 ในหน้าที่ 21 ถึงหน้าที่ 26 ของหนังสือเชิญประชุมที่
ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ แล้ว
จากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม
ปรากฎว่าไม่มขี อ้ ซักถาม ศาสตราจารย์ ดร.รุธริ ์ พนมยงค์จงึ ขอเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาลงมติอนุ มตั เิ ลือกตัง้ กรรมการที่พ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระในคราวนี้เป็ นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลทีด่ ขี อให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนน
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิเลือกตัง้ กรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งตามวาระเป็ นรายบุคคลให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
อิสระ กรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตัง้ กรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1.

นายเอกพล พงศ์สถาพร

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
2.

ดร.อารยา คงสุนทร

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565

ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ
432,710,840
605,400
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นด้วย
284,382,660 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
1,954,800 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
หมายเหตุ : ไม่นับคะแนนผูม้ สี ่วนได้เสีย รวมจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 146,978,780 หุน้
3.

นางสาวฐิตมิ า ตันติกุลสุนทร

99.8603
0.1397
0.0000
0.0000

99.3173
0.6827
0.0000
0.0000

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ งองค์กร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายสนับสนุนองค์กร

เห็นด้วย
364,504,160 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
1,954,800 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
หมายเหตุ : ไม่นับคะแนนผูม้ สี ่วนได้เสีย รวมจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 66,857,280 หุน้

99.4666
0.5334
0.0000
0.0000

ทัง้ นี้ เมื่อเสร็จสิน้ การลงคะแนนเสียง ศาสตราจารย์ ดร.รุธริ ์ พนมยงค์ ได้เชิญกรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 คนกลับเข้า
ห้องประชุม เพื่อดาเนินการประชุมตามวาระต่อไป
วำระที่ 6 พิ จำรณำอนุมตั ิ ค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2564
ประธานฯ รายงานให้ท่ปี ระชุม ทราบว่าคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามแนวนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภอเดียวกัน และผลการดาเนินงานของบริษทั รวมทัง้ ภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
เห็นชอบและให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โบนัสพิเศษกรรมการ ทุกคณะ
รวมกัน เป็ น เงิน จ านวนไม่ เ กิน 5,000,000 บาท ซึ่ง เป็ น จ านวนเดีย วกัน กับ ที่ไ ด้ร ับ อนุ ม ัติจ ากที่ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถือ ประจ าปี 2563 โดย
รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกาหนดในรูปแบบเบี้ยประชุมรายครัง้ รวมถึงได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 6 และหน้าที่ 7 ทีจ่ ดั ส่ง
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านแล้ว
จึงขอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564 ดังรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
คณะกรรมการชุดย่อย และโบนัสพิเศษกรรมการเปรียบเทียบปี 2564 และปี 2563 ดังนี้

22
บริษทั ไวส์ โลจิ สติ กส์ จำกัด (มหำชน)

องค์ประกอบค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรชุดย่อย
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
โบนัสพิเศษ

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565

ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)
40,000 บาท /ครัง้
20,000 บาท / คน / ครัง้

ปี 2563
40,000 บาท /ครัง้
20,000 บาท / คน / ครัง้

- 25,000 บาท /ครัง้
- 25,000 บาท /ครัง้
- 20,000 บาท / คน / ครัง้
- 20,000 บาท / คน / ครัง้
พิ จ ารณาจัด สรรจากผลการ พิจารณาจากผลการดาเนินงาน แต่ไม่เกิน 1%
ดาเนินงาน แต่ไม่เกิน 1%
ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม
สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ
ไม่ม ี
ไม่ม ี
สาหรับรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคลสาหรับปี 2563 ปรากฎอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร” หน้าที่ 80 ถึงหน้าที่ 83 ของรายงานประจาปี 2563 ซึง่ ได้จดั ส่งในรูปแบบ QR Code ให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้
จากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิม่ เติม
เมื่อ ปรากฎว่าไม่ม ีข้อ ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ปี ระชุม พิจารณาลงมติอ นุ ม ตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564 ตาม
รายละเอียดทีเ่ สนอ
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564 ทุกคณะ รวมทัง้ โบนัสพิเศษรวมเป็ นเงินไม่เกิน 5,000,000
บาท โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนตามรายละเอียดทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วำระที่ 7

433,126,740
189,500
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9563
0.0437
0.0000
0.0000

พิ จำรณำแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร.รุธริ ์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม
ศาสตราจารย์ ดร.รุธริ ์ พนมยงค์ รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่าพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาหนดให้
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษทั ทุกปี โดยในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจะแต่ งตัง้
ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัดดังกล่าว คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี ดังนี้
1.
2.
3.
4.

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิรกิ ุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ
นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6107
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คนใดคนหนึ่งของบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด (EY) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั
พร้อมกาหนดค่าตอบแทนสาหรับงบการเงินของบริษทั สาหรับปี 2564 เป็ นเงินจานวน 1,990,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาท) ซึ่ง
เป็ นอัตราเท่ากับปี 2563 ทัง้ นี้ ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมี ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง โดยบริษทั
สานักงาน อี วาย จากัด ได้ดาเนินการเป็ นผู้สอบบัญ ชีให้กับบริษัท ฯ มาแล้วเป็ นจานวน 7 ปี (ปี 2557-2563) รายละเอียดค่าสอบบัญชี
เปรียบเทียบ ดังนี้
รายละเอียด
ค่าสอบบัญชีประจาปี
ค่าสอบทานรายไตรมาส
(ไตรมาส 1,2,3 รวม)
รวมทัง้ สิน้

ปี 2562

ปี 2563

1,610,000

1,180,000

ปี 2564
(ปี ทเ่ี สนอ)
1,180,000

960,000

810,000

810,000

2,570,000

1,990,000

1,990,000

โดยผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ เป็ นผูส้ อบบัญชีท่ไี ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และไม่มคี วามสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุ คคลดังกล่าว
แต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ รวมทัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตดังรายชื่อที่เสนอ
ข้างต้นไม่มผี สู้ อบบัญชีคนใดทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีต่ รวจสอบบัญชีของบริษทั มาแล้วเป็ นเวลาเกิน 5 รอบปี บญ
ั ชีตดิ ต่อกัน
จากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิม่ เติม
นางสาวสุพตั รา แกมแก้ว ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ทาไมค่าสอบบัญชีปี 2562 จึงมากกว่าปี 2563 แลปี ท่เี สนอ
2564
ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีการขยายธุรกิจ ซึ่งเกี่ยวกับการทางบ
Consolidate โดยบริษทั มีการเข้าซื้อบริษทั ในต่างประเทศ ค่าสอบบัญชีในปี 2562 จึงมีราคาทีส่ ูง แต่ในปี 2563 และปี 2564 มีการเจรจาปรับ
ราคาลงคงเหลือเท่าทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เนื่องจากไม่มขี ้อซักถามเพิม่ เติม ศาสตราจารย์ ดร.รุธริ ์ พนมยงค์จงึ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาลงมติอนุ มตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและ
กาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
ที่ประชุม พิจารณาแล้ ว มีม ติอ นุ ม ตั ิแต่งตัง้ นายชยพล ศุภ เศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญ ชีรบั อนุ ญ าตเลขที่ 3972 หรือ นางสาวอรวรรณ
เตชวัฒนสิรกิ ุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4807 หรือนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5659 หรือนางสาว
เกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6107 คนใดคนหนึ่งของบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด (EY) เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงิน 1,990,000 บาท ตามรายละเอียดทีเ่ สนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

433,313,040
0
3,200
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9993
0.0000
0.0007
0.0000
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พิ จำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)

ป ระ ธานฯเ ปิ ดโ อ ก าส ใ ห้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น เ ส น อ เ รื่ อ ง อื่ นที่ น อ ก เ หนื อ จ า ก วา ระ ที่ ก า ห น ดไ ว้ ใ น ห นั ง สื อ เชิ ญ ป ร ะ ชุ ม
โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ .ศ. 2535 (และที่ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
กาหนดไว้ว่า เมื่อทีป่ ระชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลาดับระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมีหุน้ นับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทงั ้ หมด จะขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัด
ประชุมอีกก็ได้
ปรากฎว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอเรื่องอื่น
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม ปรากฎว่ามีผถู้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถามและให้ขอ้ เสนอแนะ โดย
สรุปประเด็นได้ดงั นี้
นายเอกพงศ์ โสภณอุดมพร ผูถ้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามมามี 2 คาถาม ดังนี้
คาถามที่ 1 แนวโน้มรายได้ปี 2564 เป็ นอย่างไร
คาถามที่ 2 กรณีปัญหาเรือสินค้าขวางคลองสุเอซมีผลกระทบกับ WICE หรือไม่ อย่างไร
นายชูเดช คงสุนทร กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ้น สาหรับคาถามและรายงานต่อที่ประชุมทราบว่าแนวโน้มรายได้ของบริษทั ในปี 2564
ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี ท่ีผ่านมา ในปี น้ีฝ่ายบริหารมีมุมองเป็ นบวกเนื่องจากอุตหกรรมรถยนต์ กลับมาฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่อ งและ
ปริมาณความต้องการของลูกค้าจากกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยงั อยู่ในรดับทีส่ งู
ส่วนสถานการณ์เรือเอเวอร์ กิฟเวน ทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุขวางคลองสุเอซ บริษทั ไม่ได้รบั ผลกระทบทางตรง เนื่องจากไม่มสี นิ ค้าอยู่
บนเรือลาดังกล่าว แต่จะมีผลกระทบทางอ้อมในส่วนของภาพรวมของอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือ โดยการขนส่งสินค้าทางเรือจะมีการล่าช้า
กว่ากาหนด เนื่องจากคลองสุเอซเป็ นเส้นทางสัญจรหลัก
นายวีรพันธ์ พูลเกษ ผูถ้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปี น้ีทางผูบ้ ริหารมองว่าภาพรวมเศรษฐกิจจะมีผลกระทบกับ
ธุรกิจของบริษทั เช่นไร ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการเปิ ดประเทศมากขึน้ ทัวโลก
่
จะทาให้การขนส่งทางเรือและทางอากาศดีขน้ึ ทาให้ค่าขนส่งถูกล ง
และจะกระทบกับรายได้ของบริษทั หรือไม่ หรือจะทาให้การขนส่งทางบกลดลงหรือไม่
นายชูเดช คงสุนทร รายงานต่อทีป่ ระชุมทราบว่า บริษทั ยังคงมีมุมมองทีด่ ตี ่อภาพรวมเศรษฐกิจ โดยตลาดหลักของบริษทั คือจีน
และสหรัฐอเมริกา ทีม่ กี ารฟื้ นตัวดีขน้ึ สาหรับภาพรวมในการส่งออกจากสถานการณ์โควิด 19 ส่วนการขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทาง
ทะเล ก็จะเป็ นไปตามความต้องการโดยถูกกาหนดด้วยราคาค่าระวาง ทัง้ นี้รายได้และกาไรของบริษทั ยังคงรักษาไว้ทอ่ี ตั ราเดิม การขนส่งทาง
บกหรือการขนส่งข้ามพรมแดนจะได้รบั ความนิยมต่อเนื่อง เนื่องจากมีการกระจายสินค้าในภูมภิ าคมากขึน้
ต่อ จากนัน้ ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือ หุ้นทุ กท่ า นที่ไ ด้สละเวลามาเข้า ร่ วมประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้นรวมถึง ให้ข้อคิด เห็น และ
ข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์ในวันนี้ ซึ่งถือเป็ นกาลังใจและแรงสนับสนุ นทีส่ าคัญต่อคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารทุกท่านในการบริหาร
กิจการของบริษัทต่อไป และขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ และผ่านพ้นวิกฤตจากสถานการณ์โรคระบาดนี้ไ ปด้วยกัน จากนัน้ จึงกล่าวปิ ดการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
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ปิ ดการประชุมเมื่อเวลา 11:13 น.

(ลงชื่อ) -นายเอกพล พงศ์สถาพรประธานทีป่ ระชุม
(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

(ลงชื่อ) -นางสาวปรมาภรณ์ จานงสุข - ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นางสาวปรมาภรณ์ จานงสุข)
เลขานุการบริษทั
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ประวัติของบุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำรบริษทั
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้

:

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 3

กรรมกำรอิ สระ / กรรมกำรตรวจสอบ/
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร /
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ำตอบแทน /
กรรมกำรกำกับดูแลกิ จกำรและควำมยังยื
่ น
(ได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน)

ชื่อ-นามสกุล

:

นายกมล รุ่งเรืองยศ
(ได้รบั การเสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
อายุ
: 60 ปี
สัญชาติ
: ไทย
ประวัตกิ ารศึกษา
: • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ )
• ปริญญาตรี Computer Science and Economics Finance; Cornell College, Iowa
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
: • การสัมมนา CGR Workshop ครัง้ ที่ 1/2021 -IOD
 การสัมมนา ทิศทาง ESG: จากทฤษฎีส่กู ารปฏิบตั ิ :PwC ประเทศไทย
 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 41/2021 -IOD
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 171/2020 -IOD
ตาแหน่งปั จจุบนั
: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์กร /
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกากับดูแลกิจการและความ
ยังยื
่ น บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
การถือหุน้ ในบริษทั
: ไม่มกี ารถือหุน้
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
: ไม่ม ี
ประวัตกิ ารทางาน
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
(ก) จานวนกิจการทีด่ ารงตาแหน่งบริษทั ไม่จดทะเบียน
- ไม่มกี ารดารงตาแหน่ง
ไม่ม ี
(ข) ชื่อบริษทั จดทะเบียน (อื่น)
- ไม่มกี ารดารงตาแหน่ง
ไม่ม ี
(ค) ระบุช่อื ประเภทกิจการในกรณีทอ่ี าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มกี ารดารงตาแหน่ ง เป็ นกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการดังกล่าว
จานวนปี ทด่ี ารงตาแหน่ง
: 4 ปี 8 เดือน (รวมระยะเวลาทีเ่ ป็ นอยู่ และระยะเวลาทีจ่ ะดารงตาแหน่งจนครบวาระ)
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2564
:  ประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 7 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 1 ครัง้
(คิดเป็ น 100%)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์กร 4 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 4 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
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มีคุณสมบัตกิ รรมการตามกฎหมาย
และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตาม
ประกาศของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน
ประวัตกิ ารกระทาผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
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 ประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและความยังยื
่ น 1 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 1 ครัง้ (คิดเป็ น
100%)
: ใช่

: ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิด ทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ ซึง่ ได้กระทาโดยทุจริต

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการอิสระ
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษทั /บริษทั ใหญ่/บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
ฯ ในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
- เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่ม ีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รบั
ไม่เป็ น
เงินเดือนประจา
- เป็ น/ไม่เป็ น ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
- มี/ไม่ม ี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ัยสาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระ
ไม่ม ี
(เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดบิ /สินค้า/บริหาร/การให้กยู้ มื หรือการกูย้ มื เงิน)
- เป็ น/ไม่เป็ น ญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั /บริษทั ย่อยท
ไม่เป็ น
- เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้
ไม่เป็ น
รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ
หลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้นาเสนอที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น ตามข้อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน ซึ่งได้ผ่ า น
กระบวนการกลั ่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่า นายกมล รุ่งเรืองยศ มีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษทั ฯ ทัง้ ยังได้พจิ ารณาแล้วว่า นายกมล รุ่งเรืองยศ มีคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการอิสระครบถ้วนตามทีบ่ ริษทั ฯ กาหนดไว้ มีความรูใ้ น
ธุรกิจโลจิสติกส์ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานโลจิสติกส์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่เี กี่ย วข้อง
รวมถึงเป็ นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษทั ฯ อีกทัง้ ในระหว่างการดารงตาแหน่งได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความรูค้ วามสามารถ และช่วยผลักดันใน
การขยายธุรกิจ โดยเน้นการดาเนินงานที่โปร่งใส การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ปราศจากการทุ จริตและคอร์รปั ชัน ตลอดจน
สอดส่องและติดตามการดาเนินงานของฝ่ ายบริหารให้แน่ใจว่าได้ปฎิบตั ิ ตามหลักการดังกล่าว ทาให้บริษทั ฯ มีผลประกอบการทีโ่ ดดเด่นในปี
2564 ดัง นั น้ การได้ร ับ เลือ กตัง้ ให้ด ารงต าแหน่ ง กรรมการอีก วาระหนึ่ ง จะช่ ว ยสร้า งความต่ อ เนื่ อ งในการบริห ารกิจ การของบริษัท ให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป
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ประวัติของบุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำรบริษทั
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้

:

กรรมกำร
(ได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน)

ชื่อ-นามสกุล

:

นายชูเดช คงสุนทร
(ได้รบั การเสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
อายุ
: 58 ปี
สัญชาติ
: ไทย
ประวัตกิ ารศึกษา
: • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาพาณิชนาวี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
: • ผูบ้ ริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 24 - IOD
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2014 – IOD
ตาแหน่งปั จจุบนั
: กรรมการ /กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
การถือหุน้ ในบริษทั
: จานวน 86,139,320 หุน้ (13.21%) (ปิ ดสมุดทะเบียนหุน้ ณ วันที่ 10/03/2565)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ : เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ประวัตกิ ารทางาน
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
(ก) จานวนกิจการทีด่ ารงตาแหน่งบริษทั ไม่จดทะเบียน
กรรมการ
บริษทั ยูโรเอเชีย ทรานสปอร์ต จากัด
กรรมการ
บริษทั ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จากัด
กรรมการ
บริษทั WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. (เขตบริหารพิเศษฮ่องกง)
กรรมการ
บริษทั WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd (ประเทศสิงคโปร์)
กรรมการ
บริษทั ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชนส์
ั ่ จากัด
(ข) ชื่อบริษทั จดทะเบียน (อื่น)
- ไม่มกี ารดารงตาแหน่ง
(ค) ระบุ ช่ื อ ประเภทกิ จ การในกรณี ท่ี อ าจท าให้ เ กิ ด ความขัด แย้ ง ทาง : ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการดังกล่าว
ผลประโยชน์
จานวนปี ทด่ี ารงตาแหน่ง
: 11 ปี (รวมระยะเวลาทีเ่ ป็ นอยู่ และระยะเวลาทีจ่ ะดารงตาแหน่งจนครบวาระ)
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2564
: ประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 7 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย : ใช่
แ ล ะ ไม่ มี ลั ก ษ ณ ะต้ อ ง ห้ า ม ต า ม
ประกาศของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน
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ประวัติ ก ารกระท าผิด กฎหมายใน : ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิด ทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ ซึง่ ได้กระทาโดยทุจริต
ระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
หลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร
คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบให้นาเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ ได้พจิ ารณาผ่าน
กระบวนการกลั ่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่า นายชูเดช คงสุนทร มีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท ฯ มีความรู้ ความชานาญในสายงานบริหาร และประสบการณ์ ม ากกว่า 29 ปี ในวงการโลจิสติกส์ มีวิสยั ทัศย์กว้างไกล ทัง้ ยัง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ และโปร่งใส ดังนัน้ การได้รบั เลือกตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารกิจการของบริษทั ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
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ประวัติของบุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำรบริษทั
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้

:

กรรมกำร / กรรมกำรกำกับดูแลกิ จกำรและ
ควำมยังยื
่ น
(ได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน)

ชื่อ-นามสกุล

:

นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม
(ได้รบั การเสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
อายุ
: 50 ปี
สัญชาติ
: ไทย
ประวัตกิ ารศึกษา
: • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (MBA)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
:  การสัมมนา CGR Workshop ครัง้ ที่ 1/2021 - IOD
 หลักสูตรวิเคราห์ปัจจุบนั รูท้ นั อนาคต ผ่านงบการเงิน ปี 2562 - สภาวิชาชีพบัญชี ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
 หลักสูตรการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดและการบริหารกระแสเงินสด ปี 2562 - สภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 148/2018 - IOD
 หลักสูตรStrategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 5/2017 - SET
ตาแหน่งปั จจุบนั
: กรรมการ / กรรมการกากับดูแลกิจการและความยังยื
่ น / ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายการเงินและบัญชี
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
การถือหุน้ ในบริษทั
: จานวน 200,000 หุน้ (0.0003 %) (ปิ ดสมุดทะเบียนหุน้ ณ วันที่ 10/03/2565)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ : ไม่ม ี
ประวัตกิ ารทางาน
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
(ก) จานวนกิจการทีด่ ารงตาแหน่งบริษทั ไม่จดทะเบียน
กรรมการ
บริษทั ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จากัด
(ข) ชื่อบริษทั จดทะเบียน (อื่น)
- ไม่มกี ารดารงตาแหน่ง
(ค) ระบุช่อื ประเภทกิจการในกรณีทอ่ี าจทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
: ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการดังกล่าว
ผลประโยชน์
จานวนปี ทด่ี ารงตาแหน่ง
: 8 ปี (รวมระยะเวลาทีเ่ ป็ นอยู่ และระยะเวลาทีจ่ ะดารงตาแหน่งจนครบวาระ)
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2564
: ประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 7 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและความยังยื
่ น 1 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 1 ครัง้ (คิดเป็ น
100%)
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มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย : ใช่
แ ล ะ ไม่ มี ล กั ษ ณ ะต้ อ ง ห้ า ม ต า ม
ประกาศของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน
ประวัติ ก ารกระท าผิด กฎหมายใน : ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิด ทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ ซึง่ ได้กระทาโดยทุจริต
ระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
หลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร
คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบให้นาเสนอที่ประชุมผูถ้ อื หุ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พจิ ารณา
ผ่านกระบวนการกลั ่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่า นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม มีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ มีความรู้ ความชานาญทางด้านการบัญชี และการเงิน การดาเนินงานด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและ
คอร์รปั ชัน ดังนัน้ การได้รบั เลือกตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษทั ฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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นิ ยำมกรรมกำรอิ สระของบริ ษทั ไวส์ โลจิ สติ กส์ จำกัด (มหำชน)

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 4

บริษทั ฯ ได้กาหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เท่ากับข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อยบริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ดังนี้ ให้นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ น หรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือ นประจาหรือผู้มอี านาจควบคุมของ
บริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของ บริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่ อนวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง
กรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และ
บุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผู้ ม ี
อานาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่ม ี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของ
บริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ น หรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่นอวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่ก ระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริวาร หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยมื ค้า
ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษทั ฯ หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ท่ี
ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ยส่ี บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่า
กว่า ทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นับรวมภาระ
หนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ น หรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ
และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของงสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุ มของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ น หรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมาย หรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของ
บริษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือ หุ้นที่ม ีนัย ผู้มอี านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
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7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับผู้
ถือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขัน ทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มี
นัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษา ทีร่ บั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ
หนึ่งของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับ
กิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ
ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระทีม่ ลี กั ษณะเป็ นไปตามวรรรหนึ่ง 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการให้ตดั สินในการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
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กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริ ษทั สำหรับปี 2565

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 5

หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนกำรเสนอค่ำตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
เป็ นบริษัท ที่มขี นาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุ มัติ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาปี 2565 โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษทั
องค์ประกอบค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565
คงอัตรำเดิ ม ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบีย้ ประชุม รายครัง้ แก่
1. คณะกรรมการบริษทั ฯ ประธานกรรมการบริษทั
จานวน 40,000 บาทต่อครัง้
กรรมการ
จานวน 20,000 บาทต่อครัง้
2. คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการ
จานวน 25,000 บาทต่อครัง้
กรรมการ
จานวน 20,000 บาทต่อครัง้
( กรรมการชุดย่อย คือกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสีย่ ง
องค์กร และกรรมการกากับดูแลกิจการและความยังยื
่ น)
2. ค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสพิเศษ ของกรรมการบริษทั ฯ โดยเห็นชอบให้พจิ ารณาจัดสรรจากผลการดาเนินงาน แต่ไม่เกิน 1%

องค์ประกอบค่ำตอบแทน
1. ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
2. ค่ำตอบแทนกรรมกำรชุดย่อย
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
3. โบนัสพิ เศษ
4. สิ ทธิ ประโยชน์อื่นๆ

ค่ำเบีย้ ประชุม (บำท/ครัง้ )
ปี 2564

ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)
คงเดิ ม
40,000 บาท /ครัง้
40,000 บาท /ครัง้
20,000 บาท / คน / ครัง้
20,000 บาท / คน / ครัง้
คงเดิ ม
25,000 บาท /ครัง้
25,000 บาท /ครัง้
20,000 บาท / คน / ครัง้
20,000 บาท / คน / ครัง้
พิจ ารณาจัด สรรจากผลการ พิจ ารณาจัด สรรจากผลการ
ดาเนินงาน แต่ไม่เกิน 1%
ดาเนินงาน แต่ไม่เกิน 1%
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ทัง้ นี้ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนใน วงเงิ นจำกัดไม่เกิ น 5,000,000
บำท ทีผ่ ถู้ อื หุน้ อนุมตั ิ เป็ นค่าตอบแทนเบีย้ ประชุมและโบนัสพิเศษให้กบั กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบ และนาเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนเบี้ยประชุมต่อไป ส่วนของเงินโบนัสที่
จ่ายปลายปี จะขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงานประจาปี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรอิ สระและเป็ นกรรมกำรตรวจสอบ ที่บริษทั ฯ
เสนอชื่อให้เป็ นผู้มอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
อายุ
ทีอ่ ยู่
วุฒกิ ารศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหาร
การถือหุน้ ในบริษทั
การมี/ไม่มสี ่วนได้เสียพิเศษ
ในวาระทีเ่ สนอในการประชุม

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
อายุ
ทีอ่ ยู่
วุฒกิ ารศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหาร
การถือหุน้ ในบริษทั
การมี/ไม่มสี ่วนได้เสียพิเศษ
ในวาระทีเ่ สนอในการประชุม

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 6

ศาสตราจารย์ ดร.รุธริ ์ พนมยงค์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
55 ปี
39/87 หมู่ท่ี 3 ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
• ปริญญาเอก โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ,
Cardiff University, Wales, United Kingdom
• ปริญญาโท กฏหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
Universite de Paris I, Pantheon-Sorbonne, France
• ปริญ ญาตรี กฎหมายระหว่ า งประเทศ, Universite de Paris I, Pantheon-Sorbonne,
France
- ไม่ม ี - ไม่ม ี - ไม่มสี ่วนได้เสียพิเศษทีแ่ ตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระทีเ่ สนอในการประชุม
AGM ครัง้ นี้

นายบุญเกรียง ธนาพันธ์สนิ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการและความยังยื
่ น
64 ปี
80 ซ.สันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
• ปริญญาโท หลักสูตร Real Estate and Housing
Development จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ไม่ม ี - ไม่ม ี - ไม่มสี ่วนได้เสียพิเศษทีแ่ ตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระทีเ่ สนอในการประชุม
AGM ครัง้ นี้

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

--
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A
เขียนที.่ .......................................................................................
Made at
วันที.่ .................เดือน........................................พ.ศ...............................
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า.................................................................................……………สัญชาติ………..........................................…...........
I / We
Nationality
อยู่บา้ นเลขที.่ ..............……..............................ถนน.……………...................................ตาบล/แขวง…….............................….........................
Residing at No.
Street
Sub-district
อาเภอ/เขต.....................................................................จังหวัด..…….........................................รหัสไปรษณีย.์ ………....................................
District
Province
Post Code
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ไวส์ โลจิ สติ กส์ จำกัด (มหำชน)
As a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited,
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิ้นรวม.......................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................เสียง ดังนี้
holding a total number of
shares and having total voting right of
votes as follow:
หุน้ สามัญ.............................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................................เสียง
Ordinary share
shares, with the voting right of
votes
หุน้ บุรมิ สิทธิ..........................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................เสียง
Preferred share
shares, with the voting right of
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)........…………....................................................….อายุ……...........ปี อยู่บา้ นเลขที่ .……...................………………..….
Name
Age
Years Residing at No
ถนน.................................ตาบล/แขวง..............................อาเภอ/เขต...........................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย.์ ............…หรือ
Street
Sub- district
District
Province
Post Code
OR
(2) ศำสตรำจำรย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ อายุ 55 ปี อยู่บา้ นเลขที่ 39/87 หมู่ท่ี 3 ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หรือ
Prof. Dr. Ruth Banomyong Age 55 years, Residing at No.39/87 Moo.3 Tambon bang talat, Pak kret district, Nonthaburi
OR

(3) นำยบุญเกรียง ธนำพันธ์สิน อายุ 64 ปี อยู่บา้ นเลขที่ 80 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
Mr. Boongrieng Thanaphansin Age 64 years, Residing at No. 80 Soi Sun Ni Bath Tedsaban, Chun Ka Sam, Chatuchak,
Bangkok

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

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


37

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือจะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders’ Annual General Meeting 2022
(E-AGM) to be held on April 29, 2022 at 10:00 a.m., by electronic meeting (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other day,
time and venue.

กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี ู้รบั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein, shall be
deemed as my/our own act (s) in every respect.
ลงชื่อ......................................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signed (............................................................................................. ) Shareholder
ลงชื่อ.....................................................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (................................................................................................) Proxy
ลงชื่อ.....................................................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (................................................................................................) Proxy
ลงชื่อ.....................................................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (................................................................................................) Proxy
ลงชื่อ.....................................................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (................................................................................................) Proxy

หมำยเหตุ: ผูถ้ อื หุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้า ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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
เขียนที.่ .......................................................................................
Made at
วันที.่ .................เดือน........................................พ.ศ...............................
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า.................................................................................………..........สัญชาติ………..........................................…........
I / We
Nationality
อยู่บา้ นเลขที.่ ..............…….......................ถนน.……………...................................ตาบล/แขวง…….............................…................................
Residing at No.
Street
Sub-district
อาเภอ/เขต...............................................จังหวัด.……...........................................รหัสไปรษณีย.์ ………........................................................
District
Province
Post Code
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ไวส์ โลจิ สติ กส์ จำกัด (มหำชน)
As a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited,
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิ้นรวม......................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ................................................เสียง ดังนี้
holding a total number of
shares and having total voting right of
votes as follow:
หุน้ สามัญ.................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ................................................................เสียง
Ordinary share
shares, with the voting right of
votes
หุน้ บุรมิ สิทธิ..............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................................เสียง
Preferred share
shares, with the voting right of
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)........…………...................................................อายุ……...................ปี อยู่บา้ นเลขที.่ ……...................………………..…..
Name
Age
Years Residing at No
ถนน...............................ตาบล/แขวง............................อาเภอ/เขต.............................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์ ............…หรือ
Street
Sub- district
District
Province
Post Code
OR
(2) ศำสตรำจำรย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ อายุ 55 ปี อยู่บา้ นเลขที่ 39/87 หมู่ท่ี 3 ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หรือ
Prof. Dr. Ruth Banomyong Age 55 years, Residing at No.39/87 Moo.3 Tambon Bang Talat , Pak kret district, Nonthaburi
OR

(3) นำยบุญเกรียง ธนำพันธ์สิน อายุ 64 ปี อยู่บา้ นเลขที่ 80 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
Mr. Boongrieng Thanaphansin Age 64 years, Residing at No. 80 Soi Sun Ni Bath Tedsaban, Chun Ka Sam, Chatuchak,
Bangkok

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

39

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี
2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders’ Annual General Meeting 2022
(E-AGM) to be held on April 29, 2022 at 10:00 a.m., by electronic meeting (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other day,
time and venue.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows:
ระเบียบวำระที่ 1 รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวำระที่ 2 รับทรำบผลกำรดำเนิ นงำนในรอบปี 2564
Agenda 2 To acknowledge the operating results for the year 2021

(ระเบียบวาระนี้ เป็ นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง)
(This agenda is for acknowledgement, voting is not required)
ระเบียบวำระที่ 3 รับทรำบแผนกำรออกหุ้นและเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) และกำรเข้ำ
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ของบริษทั ยูโรเอเชีย โทเทิ ล โลจิ สติ กส์ จำกัด
Agenda 3 To Acknowledge the Plan for Issuance and Initial Public Offering (IPO) and Listing on the Market for Alternative
Investment (mai) of Euroasia Total Logistics Co., Ltd.

(ระเบียบวาระนี้ เป็ นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง)
(This agenda is for acknowledgement, voting is not required)
ระเบียบวำระที่ 4 พิ จำรณำอนุมตั ิ งบแสดงฐำนทำงกำรเงิ นและงบกำไรเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
Agenda 4 To Consider and Approve the Financial Statement for the year ended 31 December, 2021

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
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 5 พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำยเงินปันผลประจำปี 2564
Agenda 5 To Consider and Approve the Allocation of Net Profit and Dividend Payment for Year 2021
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวำระที่ 6 พิ จำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
Agenda 6 To Consider the Election of Directors to Replace those Retiring
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
กำรแต่งตัง้ กรรมกำรทัง้ ชุด
To elect directors as a whole
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

กำรแต่งตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
Appointment of the certain directors as follows:
ชื่อกรรมการ นำยกมล รุ่งเรืองยศ
Name of Director: Mr. Komol Rungruanyot
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

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

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

ชื่อกรรมการ นำงสำวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม
Name of Director Ms. Busarin Tuanchaem
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

กรรมกำรอิ สระ
Independent Director
งดออกเสียง
Abstain
กรรมกำร
Director
งดออกเสียง
Abstain
กรรมกำร
Director
งดออกเสียง
Abstain

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
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ระเบียบวำระที่ 7 พิ จำรณำอนุมตั ิ ค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2565
Agenda 7 To consider and approve the Directors' remuneration for the year 2022
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
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 พิ จำรณำแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2565
Agenda 8 To consider and appoint the auditors and determine the audit fees for the year 2022
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวำระที่ 9 พิ จำรณำเรื่องอื่นๆ
Agenda 9 To consider other matters (if any)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
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) ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่มี กี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
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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กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี ู้รบั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein, shall be
deemed as my/our own act (s) in every respect.
ลงชื่อ........................................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signed (..................................................................................................) Shareholder
ลงชื่อ.......................................................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (..................................................................................................) Proxy
ลงชื่อ.......................................................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (..................................................................................................) Proxy
ลงชื่อ.......................................................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (..................................................................................................) Proxy
หมำยเหตุ: 1 ผูถ้ อื หุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้า ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการ เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีท่มี วี าระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุได้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ
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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ใบประจำต่อแบบพิ มพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Attachment to Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษทั ไวส์ โลจิ สติ กส์ จำกัด (มหำชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือทีจ่ ะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
The appointment of proxy by a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited, for the Shareholders’ Annual General
Meeting 2022 ( E-AGM) to be held on April 29, 2022 at 10:00 a.m., by electronic meeting (E-AGM), or at any adjournment
thereof to any other day, time and venue.
--------------------------------------------------------------วาระที.่ ................... เรื่อง.....................................................................................................................................................
Agenda
Subject:
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every Items at his/her own discretion.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที.่ ................... เรื่อง.......................................................................................................................................................
Agenda
Subject:
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที.่ ................... เรื่อง........................................................................................................................................................
Agenda
Subject:
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่
Agenda

เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ (ต่อ)
Subject:

ชื่อกรรมการ
Name of Director:
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain
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ชื่อกรรมการ
Name of Director:
 เห็นด้วย
Approve
ชื่อกรรมการ
Name of Director:
 เห็นด้วย
Approve
ชื่อกรรมการ
Name of Director:
 เห็นด้วย
Approve
ชื่อกรรมการ
Name of Director:
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

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

ลงชื่อ........................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signed (...................................................................) Shareholder
ลงชื่อ....................................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (.................................................................) Proxy
ลงชื่อ.........................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (..................................................................) Proxy
ลงชื่อ......................................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (..................................................................) Proxy
หมำยเหตุ: 1. โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท
2. กรุณาแนบสาเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผูร้ บั มอบฉันทะพร้อมใบมอบฉันทะฉบับนี้

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

--

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 7
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผ้ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รบั ฝากและดูแลหุ้น)

อากรแสตมป์
Stamp
20 บาท
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เขียนที.่ .................................................................................
Made at
วันที.่ .................เดือน........................................พ.ศ...............................
Date
Month
Year
เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้
Shareholders’ Registration No.
(1) ข้าพเจ้า.................................................................................………............สัญชาติ………..........................................….....
I / We
Nationality
ในฐานะผูป้ ระกอบการธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian)
ให้กบั .......................................................................................................................................
As the Custodian for
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ไวส์ โลจิ สติ กส์ จากัด (มหาชน)
AS a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิ้นรวม......................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ................................................เสียง ดังนี้
holding a total number of
shares and having total voting right of
votes as follow:
หุน้ สามัญ......................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...........................................................เสียง
Ordinary share
shares, with the voting right of
votes
หุน้ บุรมิ สิทธิ...................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................................... เสียง
Preferred share
shares, with the voting right of
votes
(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)........…………...................................................อายุ……...................ปี อยู่บา้ นเลขที.่ ……...................………………..…..
Name
Age
Years Residing at No
ถนน...............................ตาบล/แขวง............................อาเภอ/เขต.............................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์ ................หรือ
Street
Sub- district
District
Province
Post Code
OR
(2) ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ อายุ 55 ปี อยู่บา้ นเลขที่ 39/87 หมู่ท่ี 3 ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หรือ
Prof. Dr. Ruth Banomyong Age 55 years, Residing at No.39/87 Moo.3 Tambon Bang Talat, Pak kret district, Nonthaburi
OR

(3) นายบุญเกรียง ธนาพันธ์สิน อายุ 64 ปี อยู่บา้ นเลขที่ 80 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
Mr. Boongrieng Thanaphansin Age 64 years, Residing at No. 80 Soi Sun Ni Bath Tedsaban, Chun Ka Sam, Chatuchak,
Bangkok

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
---------------------------------
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี
2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10:00 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders’ Annual General Meeting 2022
(E-AGM) to be held on April 29, 2022 at 10:00 a.m. by electronic meeting (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other day,
time and venue.
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ อื และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.
 มอบฉันทะบางส่วน คือ  หุน้ สามัญ
หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
Grant partial shares of Ordinary share
shares, entitled to voting right
votes
หุน้ บุรมิ สิทธิ...................................................หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้....................................... เสียง
Preferred share
shares, entitled to voting right of
votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั ้ หมด ..................................................... เสียง
Total voting right vote (s)
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows:
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย ………………เสียง
ไม่เห็นด้วย ………………เสียง
งดออกเสียง ………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนิ นงานในรอบปี 2564
Agenda 2 To acknowledge the operating results for the year 2021
(ระเบียบวาระนี้ เป็ นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง)
(This agenda is for acknowledgement, voting is not required)
ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบแผนการออกหุ้นและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) และการเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ของบริษทั ยูโรเอเชีย โทเทิ ล โลจิ สติ กส์ จากัด
Agenda 3 To Acknowledge the Plan for Issuance and Initial Public Offering (IPO) and Listing on the Market for
Alternative Investment (mai) of Euroasia Total Logistics Co., Ltd.
(ระเบียบวาระนี้ เป็ นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง)
(This agenda is for acknowledgement, voting is not required)

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


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ระเบียบวาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานทางการเงิ นและงบกาไรเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda 4 To Consider and Approve the Financial Statement for the year ended 31 December, 2021
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย ………………เสียง
ไม่เห็นด้วย ………………เสียง
งดออกเสียง ………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
ระเบียบวาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2564
Agenda 5 To Consider and Approve the Allocation of Net Profit and Dividend Payment for Year 2021
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
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 6 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda 6 To Consider the Election of Directors to Replace those Retiring
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
To elect directors as a whole
เห็นด้วย ………………เสียง
ไม่เห็นด้วย ………………เสียง
งดออกเสียง ………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
Appointment of the certain directors as follows:
ชื่อกรรมการ นายกมล รุ่งเรืองยศ
กรรมการอิ สระ
Name of Director: Mr. Komol Rungruanyot
Independent Director
เห็นด้วย ………………เสียง
ไม่เห็นด้วย ………………เสียง
งดออกเสียง ………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
ชื่อกรรมการ นายชูเดช คงสุนทร
กรรมการ
Name of Director: Mr.Chudet Kongsoonthorn
Director
เห็นด้วย ………………เสียง
ไม่เห็นด้วย ………………เสียง
งดออกเสียง ………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ชื่อกรรมการ นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม
กรรมการ
Name of Director Ms. Busarin Tuanchaem
Director
เห็นด้วย ………………เสียง
ไม่เห็นด้วย ………………เสียง
งดออกเสียง ………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
ระเบียบวาระที่ 7 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
Agenda 7 To consider and approve the Directors' remuneration for the year 2022
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
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 พิ จารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
Agenda 8 To consider and appoint the auditors and determine the audit fees for the year 2022
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย ………………เสียง
ไม่เห็นด้วย ………………เสียง
งดออกเสียง ………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
ระเบียบวาระที่ 9 พิ จารณาเรื่องอื่นๆ
Agenda 9 To consider other matters (if any)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย ………………เสียง
ไม่เห็นด้วย ………………เสียง
งดออกเสียง ………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
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) ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่มี กี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
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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กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี ู้รบั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein, shall be
deemed as my/our own act (s) in every respect.
ลงชื่อ................................................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signed (.......................................................................................................) Shareholder
ลงชื่อ...........................................................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy
ลงชื่อ...........................................................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy
ลงชื่อ...........................................................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy
หมายเหตุ:
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ทีป่ รากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลให้เท่านัน้
2. หลักฐานทีต่ อ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้า ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการ เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุได้ข้างต้นผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
Remarks:
1. The Proxy Form C is only for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a
custodian in Thailand to be the share depository.
2. Documents required to be submitted with this proxy form are:
(1) A power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this proxy form on his/her behalf
(2) A document confirming that person who signs the proxy form is licensed to operate the custodian business
3. The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to
more than one Proxy.
4. In the agenda regarding election of directors, the entire individual nominated directors, can be elected
5. In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to
this Proxy Form C
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ใบประจำต่ อแบบพิมพ์ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Attachment to Proxy Form C
การมอบฉัน ทะในฐานะเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ของ บริ ษั ท ไวส์ โลจิ ส ติ ก ส์ จ ำกั ด (มหำชน) ในการประชุม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้ วย
The appointment of proxy by a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited, for the Shareholders’ Annual General
Meeting 2022 (E-AGM) to be held on April 29, 2022 at 10:00 a.m. by electronic meeting (E-AGM), or at any adjournment thereof
to any other day, time and venue.
--------------------------------------------------------------วาระที่.................... เรื่อง........................................................................................... ...............................................................
Agenda
Subject:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every Items at his/her own discretion.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้ วย………………เสียง
ไม่เห็นด้ วย…………เสียง
งดออกเสียง………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes Abstain
votes
วาระที่.................... เรื่อง........................................................................................... ...............................................................
Agenda
Subject:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every Items at his/her own discretion.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้ วย………………เสียง
ไม่เห็นด้ วย…………เสียง
งดออกเสียง………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes Abstain
votes
วาระที่.................... เรื่อง....................................................................................................................... ...................................
Agenda
Subject:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every Items at his/her own discretion.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้ วย………………เสียง
ไม่เห็นด้ วย…………เสียง
งดออกเสียง………………เสียง
Agree
votes
Disapprove
votes Abstain
votes
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วาระที่
Agenda

เรื่อง เลือกตังกรรมการ
้
(ต่อ)
Subject:

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

ไม่เห็นด้ วย…………เสียง
Disapprove
votes

งดออกเสียง………………เสียง
Abstain
votes

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

ไม่เห็นด้ วย…………เสียง
Disapprove
votes

งดออกเสียง………………เสียง
Abstain
votes

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

ไม่เห็นด้ วย…………เสียง
Disapprove
votes

งดออกเสียง………………เสียง
Abstain
votes

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

ไม่เห็นด้ วย…………เสียง
Disapprove
votes

งดออกเสียง………………เสียง
Abstain
votes

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
I/We certify that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.
ลงชื่อ...........................................................................................ผู้มอบฉันทะ
Signed (...................................................................................) Shareholder
ลงชื่อ......................................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (....................................................................................) Proxy
ลงชื่อ......................................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (....................................................................................) Proxy
ลงชื่อ......................................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (....................................................................................) Proxy
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บริษทั ไวส์ โลจิ สติ กส์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565

เอกสำรสำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM)

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 8

บุคคลธรรมดำ
1. กรณีผู้ถือ หุ้นเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองให้แสดงสาเนารูปถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ท่ยี งั ไม่หมดอายุเท่ านัน้ เช่น บัตร
ประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ ใบอนุ ญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ -นามสกุล ให้ย่นื
หลักฐานประกอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2. กรณีมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีส่ ่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง
ลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
2.2 สาเนาเอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ของผูถ้ อื หุน้ ตามข้อ 1 และผูถ้ อื หุน้ ได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2.3 สาเนาเอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผูร้ บั มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
นิ ติบุคคล
1. กรณีผแู้ ทนของผูถ้ อื หุน้ (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
1.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ อายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูแ้ ทน
นิตบิ ุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติ บุคคลซึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคล
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
2. กรณีผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง
ลายมือชื่อของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะ
2.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อ งโดยผู้แทนนิติบุ คคล
(กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉั นทะมีอานาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคลซึง่
เป็ นผูถ้ อื หุน้
2.3 สาเนาเอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผูม้ อบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2.4 สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รบั มอบฉันทะ เช่นเดียวกบกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และ ผู้รบั มอบฉันทะได้ลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3. กรณีผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิตบิ ุคคล ข้อ 1 หรือ 2
3.2 ในกรณีท่ผี ู้ถือ หุ้นที่เ ป็ น ผู้ลงทุ น ต่า งประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนัง สือ มอบฉันทะแทน ต้องส่งหลัก ฐาน
ดังต่อไปนี้เพิม่ เติม
1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
ทัง้ นี้เอกสารทีม่ ไิ ด้มตี น้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลนัน้
รับรองความถูกต้องของคาแปล
** โดยบริษทั ฯ จะไม่ทาการขอเอกสารเพิม่ เติม หรือสร้างภาระให้ผถู้ อื หุน้ เกินสมควร (เช่น ไม่มกี ารกาหนดให้ ต้องใช้บตั รประชาชน
ตัวจริงของผูม้ อบอานาจ, กาหนดในสิง่ ทีน่ อกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการทีเ่ กีย่ วข้อง) **
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วิ ธีกำรมอบฉันทะ
บริษทั ฯ ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะทีจ่ ดั พิมพ์ จานวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ให้ผถู้ อื หุน้ แต่ละรายตามแบบที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กาหนดไว้ จานวน 3 แบบ ดังนี้
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัวไปซึ
่ ง่ เป็ นแบบทีง่ ่ายไม่ซบั ซ้อน
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีก่ าหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เป็ นแบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ น ผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E - AGM) ของบริ ษทั ได้ด้วยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะได้โดย
ดำเนิ นกำร ดังนี้
1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดังนี้
1.1 ผูถ้ อื หุน้ ทัวไปจะเลื
่
อกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้
1.2 ผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนตางประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ จะ
เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบใด แบบหนึ่งจากทัง้ 3 แบบ
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั คนใดคนหนึ่ง โดยให้
ระบุช่อื พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถอื หุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามทีบ่ ริษทั ระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึง่ กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายังสานักงานใหญ่ของบริษทั ฯที่
4.1) ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: secretary2@wice.co.th และ
4.2) ฉบับจริงทางไปรษณีย:์ “ฝ่ ายเลขานุการบริษทั ” เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันที่ 25 เมษายน 2565 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯได้มเี วลาตรวจสอบ
เอกสารและให้ท นั เวลาเริ่ม ประชุม ทัง้ นี้ผู้ถือ หุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะหลายคนเพื่อ
แบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอ บฉันทะเพียง
บางส่วน น้อยกว่าจานวนทีต่ นถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็ น Custodian ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้เป็ นผูร้ บั ฝากและ
ดูแลหุน้ ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
กำรเข้ำร่วมประชุม
บริษทั ฯ จะเริม่ เปิ ดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ก่อนเริม่ การประชุม ตัง้ แต่ 9.00 น. เป็ นต้นไป ในวันศุกร์ท่ี 29
เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านัน้ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ศาลาแดง โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่มกี ารจัดเตรียมสถานที/่ ห้องประชุมสาหรับรองรับผู้ถอื หุน้ เพิม่ เติมแต่อย่างใด การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม การออก
เสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงจะดาเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมด
กำรออกเสียงลงคะแนน
ขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนน
1. ประธานทีป่ ระชุมขอให้ผถู้ อื หุน้ ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทาเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้ระบบ
ประมวลผล
3. ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ห็นด้วย หรือไม่ทาเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมตั ติ ามทีป่ ระธานฯ เสนอต่อทีป่ ระชุม
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เกณฑ์กำรนับคะแนนเสียง
1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็ นมติ เว้นแต่กฎหมายกาหนดเป็ นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานฯ มีเสียงชีข้ าดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากฐานทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทั ฯ จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ในทีป่ ระชุมเฉพาะทีอ่ อกเสียงไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียง แล้วนาไปหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะทีไ่ ด้บนั ทึกไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จานวนหุ้นของผู้เข้า
ประชุม

55
บริษทั ไวส์ โลจิ สติ กส์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565

ข้อบังคับของบริษทั ไวส์ โลจิ สติ กส์ จำกัด (มหำชน)

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 9

หมวด 4
กำรประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 38 คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างน้อยปี ละหนึ่ง (1) ครัง้ การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ”
การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทาภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปี ทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้
เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ มีหุน้ นับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ น
การประชุม วิสามัญ เมื่อ ใดก็ได้ แต่ต้อ งระบุเรื่อ งและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุม ไว้ให้ชดั เจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้
คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในสีส่ บิ ห้า (45) วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผูถ้ อื หุน้ คน
อื่นๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นัน้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ใน
กรณีเช่นนี้ ให้ถอื ว่าเป็ นการประชุมผูถ้ อื หุ้นทีค่ ณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจั ดให้มี
การประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสามครัง้ ใด จานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาร่วมประชุมไม่
ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ตามข้อ 42 ผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุม
ในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั
ข้อ 39

กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจาปี พงึ กระทา มีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุมเกีย่ วกับกิจการทีบ่ ริษทั ได้ดาเนินการไปในระยะรอบปี ทผ่ี ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของบริษทั ในรอบปี ทผ่ี ่านมา
(3) พิจารณาจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล
(4) เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทน
(5) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษทั
(6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 40 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้ เสนอ
ความเห็นและคาแนะนาของคณะกรรมการให้เรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ นายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณีทบ่ี ริษทั เข้าจด
ทะเบียนเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
คาบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุ้นนัน้ ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อย
กว่าสาม (3) วัน
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ข้อ 41 ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผูร้ บั มอบฉันทะไม่
จาเป็ นต้องเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั การมอบฉันทะจะต้องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและทาตามแบบทีน่ ายทะเบียนบริษทั มหาชน
จากัดกาหนด
ก่อนเข้าร่วมประชุม ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึง่ ประธานกรรมการกาหนดไว้
ข้อ 42 การประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้า (25) คน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ( 1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่าย
ได้ทงั ้ หมดจึงเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัวโมง
่
จานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เข้ามาร่วมประชุมไม่ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุ มผูถ้ อื
หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนั งสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน
วันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่จาเป็ นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 43 ประธานกรรมการเป็ นประธานทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีหน้าทีค่ วบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั
ว่าด้วยการประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ป ระชุม หรือไม่อ าจปฏิบตั ิหน้ าที่ไ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็ นประธานแทน กรณีไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมเลือกผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่ง
(1) เป็ นประธานในทีป่ ระชุม และให้การประชุมดาเนินไปตามลาดับวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ทป่ี ระชุมจะมีมติให้เปลี่ยน
ลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
ข้อ 44 ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง 1) เสียงต่อหนึ่ง (1) การออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถอื ว่าหุ้น
หนึ่งมีเสียงหนึ่งนัน้ มิให้ใช้บงั คับกับกรณีทบ่ี ริษทั ได้ออกหุน้ บุรมิ สิทธิและกาหนดให้มสี ทิ ธิออกเสียงคะแนนน้อยกว่าหุน้ สามัญ
ในกรณีทม่ี ผี ถู้ อื หุน้ ร่วมกันในหุน้ เดียว บุคคลเหล่านัน้ จะต้องแต่งตัง้ ให้บุคคลในจานวนนั ้นแต่เพียงคนเดียวเป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิในการออก
เสียงลงคะแนน
การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และทีป่ ระชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้
ลงคะแนนลับ ส่วนวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนลับนัน้ ให้เป็ นไปตามทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมกาหนด
ในกรณีท่ผี ู้ถือ หุ้นมีส่ ว นได้เสีย เป็ น พิเ ศษในเรื่อ งอัน ใด ผู้ถือ หุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่อ งนั น้ มิไ ด้ นอกจากการออกเสีย ง
ลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
ข้อ 45

มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือ การอนุ ม ตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุม ผู้ถือ หุ้นจะต้อ งได้รบั คะแนนเสีย ง
เห็นชอบจากเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียง
เพิม่ ขึน้ อีกหนึ่ง (1) เสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และก็มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษทั มหาชนอื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
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(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุน
(ง) การเพิม่ ทุนหรือการลดทุน
(จ) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั
(ฉ) การออกหุน้ กู้
(ช) การควบบริษทั
(ซ) การเลิกบริษทั
(ฌ) เรื่องอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ข้อ 46 ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจาณาเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ ซึ่งมี
หุน้ นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมดเสนอในทีป่ ระชุมไม่เสร็จ และจาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา
เรื่องดังกล่าวไป ให้ทป่ี ระชุมกาหนดสถานทีว่ นั และเวลาทีจ่ ะประชุมครัง้ ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ระบุสถ านที่
วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม ไปยังผู้ถือ หุ้นไม่น้อ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อ นการประชุม ทัง้ นี้ ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
ข้อ 47 สถานทีจ่ ดั การประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ต้องอยู่ในท้องทีอ่ นั เป็ นทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ของบริษทั หรือท้องทีอ่ นั เป็ นทีต่ งั ้ ของ
สาขาของบริษทั หรือจังหวัดใกล้เคียง ตามทีป่ ระธานกรรมการ หรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการจะกาหนด
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ข้อปฏิ บตั ิ สำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM)

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 10

บริษทั ฯ ขอแจ้งข้อปฏิ บตั ิ สำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) ดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีป่ ระสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM สามารถแจ้งความประสงค์โดย นาส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยัน
สิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบนาส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพื่อระบุตวั ตน โดยเข้าไปที่ https://wice.foqus.vc/registration/

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ

โดยระบบจะเปิ ดให้ดำเนิ นกำร ตัง้ แต่วนั ที่ 29 มีนำคม – 25 เมษำยน 2565
1. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามทีร่ ะบบแสดง (โดยข้อมูลทีก่ รอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ
วัน Record Date จากบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด) เช่น
• เลขทะเบียนผูถ้ อื หลักทรัพย์
• เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
• อีเมลทีใ่ ช้สาหรับการรับ WebLink ในการเข้าสู่การประชุม E-AGM ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สาหรับการ
เข้าร่วมประชุม E-AGM
• หมายเลขโทรศัพท์
• แนบเอกสารเพิม่ เติม ตามกรณี ดังนี้
กรณี มอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิ ติบุคคล ที่ไม่ใช่
กรณี เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง
กรรมกำรอิ สระของบริ ษทั ฯ
ตามเอกสารแนบ สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 8
ตามเอกสารแนบ สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 8
และเอกสารฉบับจริง ให้ส่งทางไปรษณีย์
และเอกสารฉบับจริง ให้ส่งทางไปรษณีย์
2. เมื่อบริษทั ฯ ได้รบั เอกสารตามข้อ 1 จากผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ บริษทั ฯ จะดาเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วม
ประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจะได้รบั อีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้
• ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
• WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM
• คู่มอื การใช้งานระบบ
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ในกรณีท่ี ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ ท่านจะได้รบั อีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิม่ เติมหรือ
นาส่งเอกสารทีไ่ ด้รบั การแก้ไขเพิม่ เติมได้
3. ทัง้ นี้ ขอให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ไว้เป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยแก่ผอู้ ่นื
และในกรณีทช่ี ่อื ผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รบั ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 กรุณา
ติดต่อบริษทั ฯ โดยทันที
4. ขอให้ท่านศึกษาคู่มอื วิธกี ารใช้งานระบบการประชุม E-AGM ทีบ่ ริษทั ฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทัง้ นี้ ระบบจะเปิ ด
ให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชัวโมง
่
ก่อนเริม่ การประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริม่ ในเวลา
10.00 น. เท่านัน้
5. สาหรับวิธกี ารลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน
“เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ผี ู้ถือ หุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะไม่ลงคะแนนสาหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับ
คะแนนของท่านเป็ น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
กรณีทท่ี ่านประสบปั ญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ
Quidlab ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลทีไ่ ด้ส่งชื่อผูใ้ ช้
(Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ให้ท่าน
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สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 11
ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 (E-AGM)

ผู้ถือหุ้น

1

1

2
สะดวกเข้ำร่วม
E-AGM

ไม่สะดวกเข้า
ร่วม E-AGM

1

มอบฉันทะให้ผอู้ ่นื

มอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ

ส่งเอกสำรฉบับจริ งมำยังบริ ษทั

ด้วยตนเอง

1.แสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้า
ร่วมประชุม ผ่าน QR Code
2.แบบมอบฉันทะ ก ข และ ค
3.สาเนาบัตร ปชช.ผูถ้ อื หุน้
4.สาเนาบัตร ปชช.ผูร้ บั มอบฉันทะ

1.แสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิ
เข้าร่วมประชุม ผ่าน QR Code
2.สาเนาบัตร ปชช.ผูถ้ อื หุน้

(ภายในวันที ่ 25 เมษายน 2565)
ส่งเอกสารฉบับจริงมาทีบ่ ริษทั ฯ
เลขานุการบริษทั
บมจ.ไวส์ โลจิสติกส์ 88/8 ถนนนนทรี
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
10120 หรือ
E-mail: secretary2@wice.co.th

ระบบจะเปิ ดให้ดำเนิ นกำร ตัง้ แต่
วันที่ 29 มีนำคม – 25 เมษำยน 2565

บริ ษทั ตรวจสอบข้อมูลเพื่อ
ยืนยันตัวตน

รับชมเทปบันทึกภำพกำร
ประชุมได้บนเว็บไซต์บริษทั
หลังจำกกำรประชุมเสร็จสิ้ น
(ภายใน 7 วันทาการ)

บริ ษทั ทำกำรจัดส่ง
Username & Password &Weblink
และคู่มือกำรใช้งำนของระบบไปยังอีเมล์ที่ได้รบั แจ้งไว้กบั
บริ ษทั
(จัดส่งไม่เกินวันที ่ 25 เมษายน 2565)

ผู้ถือหุ้น / ผู้มอบฉันทะ ศึกษำข้อมูลได้ตำมลิ งค์และ
คู่มือกำรใช้งำนเพื่อเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำร
ประชุม E-AGM

เริ่มประชุมตำมลำดับวำระ
เวลำ 10:00 น.

วันประชุม (29 เมษำยน 2565)
เปิ ดลงทะเบียนออนไลน์ เวลำ 9:00 น.
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แผนที่ถ่ำยทอดสดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ผ่ำนสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM)

ที่ตงั ้
โทรศัพท์
หมำยเหตุ

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 12

ห้องประชุมช่องนนทรี ชัน้ 12 โรงแรมอีสติ น แกรนด์ สำทร กรุงเทพฯ
33/1 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร
02–210-8100
บริ ษัท ฯ ขอเรีย นว่ำบริ ษัท ฯ จะจัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือ หุ้นผ่ำนสื่ อ อิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) เพียง
รูปแบบเดียวเท่ำนัน้ โดยไม่มีกำรจัดเตรียมสถำนที่/ห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นเพิ่ มเติ มแต่อย่ำง
ใด กำรลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมประชุม กำรออกเสียงลงคะแนน และกำรนับคะแนนเสียงจะดำเนิ นกำร
ผ่ำนระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ท งั ้ หมด จึงขอควำมร่วมมือผู้ถือ หุ้นและผู้รบั มอบฉั นทะไม่เดิ นทำงมำยัง
สถำนที่ถ่ำยทอดสดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) ข้ำงต้น
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บร�ษัท ไวส โลจ�สติกส จำกัด (มหาชน)
88/8 ถนนนนทร� แขวงชองนนทร� เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120
โทรศัพท (662) 681-6181 แฟกซ (662) 681-6173-75, (662) 681-6123
อีเมล info@wice.co.th
Innovative Logistics Service and Solution Provider

