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          วนัที ่28 มนีาคม 2565 
 
เรื่อง ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 
 
เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

บรษิทั ไวส ์โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564   
 2. แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหสัควิอาร์ 

(QR Code) 
 3. ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการบรษิทั  
 4. นิยาม “กรรมการอสิระ” 
 5. การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั ประจ าปี 2565 
 6. ขอ้มลูเกีย่วกบักรรมการอสิระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ทีบ่รษิทัฯ เสนอชื่อใหเ้ป็นผูม้อบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้  
 7. หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  
 8. เอกสารส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
 9. ขอ้บงัคบัของบรษิทัในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
 10. ขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
 11. ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
 12. แผนทีถ่่ายทอดสดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
  
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา    
10:00 น. ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ
กฎหมายและกฎระเบยีบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ในการประชุมครัง้นี้ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
การประชุม และ/หรอื เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2564 – วนัที่ 30 
ธนัวาคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรอื เสนอชือ่บุคคลใด เขา้รบัการพจิารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไดก้ าหนดระเบยีบวาระการประชุมดงันี้  
 
ระเบียบวาระท่ี 1. รบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564  
 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : บรษิทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่30 เมษายน 2564 

และไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 และไดจ้ดัส่งรายงานการประชุม
ดงักล่าวใหแ้กต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวทาง
เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ แลว้ โดยรายละเอยีดปรากฏตามส าเนาทีไ่ดส่้งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอื
เชญิประชุมฉบบันี้ ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบั 1  
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ความเหน็ของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุม
เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2564 ไดม้กีารบนัทกึรายงานไวอ้ย่างถูกต้องตามความเป็นจรงิ จงึเหน็
ควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

การลงมต ิ : วาระนี้ต้องไดร้บัการอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระท่ี 2. รบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 
 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : บรษิทัฯ ไดส้รุปรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคญัซึ่งเกดิขึน้

ในรอบปี 2564 โดยมรีายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงาน
ประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ QR Code ที่ได้ส่งมาพร้อมกับ
หนังสอืเชญิประชุมแล้วฉบบันี้ โดยจดัท าขึน้ตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย
ล าดบั 2 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ควรเสนอรายงานประจ าปี 2564 ซึง่สรุปผลการด าเนินงานของ  
บรษิทัฯ และการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัซึง่เกดิขึน้ในรอบปี 2564 ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ 

การลงมต ิ : วาระนี้ไม่มกีารลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรบัทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 รบัทราบแผนการออกหุ้นและเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และการ

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ของบริษทั ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส ์จ ากดั 
 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : เน่ืองจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2565 ไดม้มีติ

อนุมตัแิผนการเสนอขายหุน้สามญัของ บรษิทั ยูโรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส์ จากดั (“ETL”) ต่อ
ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และการน า ETL เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ 
ไอ (mai) (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์") โดยจะด าเนินการใหม้กีารออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุ
ของ ETL ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) (“แผน Spin-Off”) ในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 
30 ของทุนช าระแล้วทัง้หมดของ ETL ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนต่อประชาชน
ทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) ทัง้นี้ การเสนอขายหุ้นสามญัของ ETL ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้
แรก (IPO) และการน า ETL เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยการออกและเสนอขายหุน้
สามญัเพิม่ทุนของ ETL เป็นผลใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ใน ETL ลดลง (Dilution) และ
เข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ของบรษิัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มนีัยส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการ
ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจด
ทะเบยีนในการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ) 
(รวมเรยีกว่า “ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยมขีนาดรายการสูงสุดเท่ากบั
รอ้ยละ 6.03 ซึ่งค านวณจากเกณฑม์ูลค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิซึ่งเป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาด
รายการได้สูงสุดจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ส าหรบัปี 2564 สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2564 ทีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทัฯ แลว้ นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไมม่ี
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รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ซึ่งเข้าข่ายต้องรวมค านวณขนาดรายการในช่วงระหว่าง 6 
เดอืนก่อนวนัทีท่ีป่ระชุมมมีตอินุมตัแิผน Spin-Off ในครัง้นี้ รายการดงักล่าวจงึมขีนาดรายการ
น้อยกว่ารอ้ยละ 15 ดงันัน้ รายการดงักล่าวจงึไม่เขา้ขา่ยต้องปฏบิตัติามประกาศเรื่องการไดม้า
หรอืจ าหน่ายไปแต่อย่างใด 

   อย่างไรกต็าม แผน Spin-Off ดงักล่าว เป็นธุรกรรมทีม่คีวามส าคญัต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของ
บริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ดงักล่าวผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2565 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอแผนการออกหุ้นและเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทัว่ไปเป็น
ครัง้แรก (IPO) และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ของบริษัท           
ยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส ์จ ากดั ใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 รบัทราบ 

การลงมต ิ : วาระนี้ไม่มกีารลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรเบด็เสรจ็ ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564  
 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทีม่ี

การแกไ้ขเพิม่เตมิ) และตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 64 ทีก่ าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทัตอ้ง
จดัใหม้กีารท างบดุล และบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดรอบบญัชขีองบรษิทัฯ เพื่อน าเสนอให้
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใินการประชุมสามญัประจ าปี 

 
   งบการเงนิส าหรบัรอบบญัชสีิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ของบรษิัทฯ ได้จดัท าขึ้นโดย

ถูกต้องตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
และรบัรองโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หวัขอ้งบการเงนิ ตามส่ิงท่ีส่งมา
ด้วยล าดบั 2 ซึง่สรุปสาระส าคญัดงันี้  

                (หน่วย : บาท) 
รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สนิทรพัย ์ 3,495,444,218 2,013,230,146 
หนี้สนิรวม 1,993,365,166 775,491,081 
*ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  1,297,748,863 1,237,739,065 
รายไดร้วม 7,670,736,802 3,630,464,020 
*ก าไรสุทธส่ิวนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 535,576,078 486,613,970 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้)  0.82 0.75 

    * ไม่รวมส่วนของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทัย่อย 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทาง
การเงนิและงบก าไรเบด็เสรจ็ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบ
และลงนามรบัรองจากผู้สอบบญัชแีละได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

การลงมต ิ : วาระนี้ต้องไดร้บัการอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระท่ี 5. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564  
 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไข

เพิม่เติม) และตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 57 ก าหนดให้ต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วน
หนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยก
มา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน และตาม
มาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมที่มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ) 
และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 53 ซึ่งก าหนดว่าการจ่ายเงนิปันผลตอ้งน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้เพื่อพจิารณาอนุมตั ิหรอืคณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็น
ครัง้คราว เมื่อเหน็ว่าบรษิทัฯ มกี าไรสมควรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้และเมื่อไดจ้่ายเงนิปันผลแลว้ ให้
รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการ
จ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธหิกัภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล และส ารอง
ตามกฎหมายส าหรบังบการเงนิเฉพาะของบรษิทัฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว
อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้โดยจะขึน้อยู่กบัแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
เหน็สมควร  

 
   ทัง้นี้ จากผลประกอบการของบรษิทัฯ ประจ าปี 2564 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธจิากงบเฉพาะกจิการ 

486,613,970 บาท เนื่องจาก ณ วนัสิน้รอบบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ มทีุน
จดทะเบียน จ านวน 325,949,750 บาท และมีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 32,594,975 
บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ซึ่งครบเตม็จ านวนตามขอ้บงัคบั
ของบรษิทัฯ แลว้ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไม่ตอ้งจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองเพิม่เตมิอกี 

  
   บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ส าหรับผลการ

ด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ซึ่งมจี านวนหุน้
ทัง้หมด 651,899,500 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิ้น จ านวน 
149,936,885 บาท หรือคิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 30.81 ของก าไรส าหรบัปี โดยให้จ่ายจาก
ก าไรส าหรบัปีตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ และเงนิปันผลทัง้หมดจะถูกหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย ตาม
อตัราที่กฎหมายกาหนดไว้ ทัง้นี้ บริษัทฯ เสนอการจ่ายเงินปันผลต ่ากว่าที่ก าหนดและไม่
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจ าเป็นในการ
ส ารองเงนิทุนเพื่อรองรบัขยายธุรกจิในอนาคต  
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   อตัราการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา สรุปไดด้งันี้ 
 

   
ความเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรและ

การจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.23 บาท ส าหรบั
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มี
รายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผู้ถอืหุน้ ซึ่งก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) วนัที ่10 
มีนาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ทัง้นี้  การให้สิทธิ
ดงักล่าว ยงัไม่มคีวามแน่นอน เนื่องจากต้องน าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 
เพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป  

การลงมต ิ : วาระนี้ต้องได้รบัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระท่ี 6. พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) 

และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งก าหนดว่า “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ 
กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคยีงทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งใน
สาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนแปร
สภาพบรษิทัเป็นบรษิทัมหาชน การออกจากต าแหน่งของกรรมการตามวาระนัน้จะใชว้ธิกีารจบั
สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่ง และหากในคราวใดมกีรรมการหลายคนอยู่ในต าแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจ านวน
มากกว่าจ านวนทีต่อ้งพน้จากต าแหน่งในคราวนัน้ ใหก้รรมการดงักล่าวพน้จากต าแหน่งโดยวธิี
จบัสลาก ทัง้นี้ กรรมการผูอ้อกตามวาระนัน้ๆ อาจถูกเลอืกใหเ้ขา้มารบัต าแหน่งใหม่อกีกไ็ด ้” 

   
   โดยในการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565 มกีรรมการบรษิทัทีค่รบก าหนดต้องออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่  
  (1) นายกมล รุ่งเรืองยศ   ต าแหน่ง กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ/ 
        ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร /  

เปรียบเทียบอตัราการจา่ยเงินปันผล และก าไรสทุธิ (งบเฉพาะกิจการ)  

รายละเอียด ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563  
ปี 2564 
(เสนอ)  

ก าไรสุทธ ิ(บาท) 109,747,784 83,136,150  96,753,628.83 486,613,970  

อตัราเงนิปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.13  0.09  0,14 0.23 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล เทยีบ
ก าไรสุทธ ิ(%) 

77.22% 70.57% 94.33%  30.81% 
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    ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทน / กรรมการก ากับดูแลกิจการและ
 ความยัง่ยนื 

  (2) นายชูเดช คงสุนทร    ต าแหน่ง  กรรมการ  
(3) นางสาวบุศรินทร ์ต่วนชะเอม ต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการก ากับดูแลกิจการและ

    ความยัง่ยนื  
 อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสรมิการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีและแสดงถึงการ
ปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั บรษิทัฯ ไดใ้หส้ทิธผิูถ้อืหุน้รายย่อย
เสนอชื่อบุคคลทีพ่จิารณาแล้วเหน็ว่ามคีุณสมบตั ิความรู ้ความสามารถเหมาะสม เพื่อเขา้รบั
การพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทฯ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เป็น
การล่วงหน้า ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้
เ ผ ย แพ ร่ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ บริษัทฯ ก าหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษั ทฯ 
http://www.wice.co.th ทัง้นี้ เมื่อครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้รายใด
เสนอชือ่บุคคล เพือ่เขา้รบัการพจิารณารบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ แต่อย่างใด 

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ คุณสมบตัิของกรรมการตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ 2535 
ความรู ้ความสามารถ รวมถงึประสบการณ์ในธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
ซึ่งสามารถที่จะช่วยพฒันาบรษิัทฯ ได้ จงึเห็นสมควรเลอืกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 3 
คน ได้แก่ (1) นายกมล รุ่งเรอืงยศ (2) นายชูเดช คงสุนทร และ (3) นางสาวบุศรนิทร์ ต่วน
ชะเอม กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รบัการเสนอชื่อ พจิารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็น
ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิัทฯ และเห็นควรเสนอที่ประชุม
สามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระดงัต่อไปนี้กลบัเขา้เป็นกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง 

  (1) นายกมล รุ่งเรืองยศ  ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ/ 
        ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กร/ 

    ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทน / กรรมการก ากบัดูแลกจิการและ
 ความยัง่ยนื 

  (2) นายชูเดช คงสุนทร    ต าแหน่ง  กรรมการ  
(3) นางสาวบุศรินทร ์ต่วนชะเอม  ต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการก ากับดูแลกิจการและ

  ความยัง่ยนื  
   โดยการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการผูท้ีอ่อกตามวาระดงักล่าว ใหม้ผีลตัง้แต่วนัถดัจากวนั

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เป็นตน้ไป  
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   ทัง้นี้ กรรมการทีไ่ดร้บัเสนอชื่อในครัง้นี้ ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรอง หรอืการพจิารณาอย่าง
รอบคอบ ระมดัระวงั ของคณะกรรมการบรษิทัแล้ว ว่ามคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการประกอบ
ธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นผูท้รงคุณวุฒ ิสามารถก ากบัดูแลกจิการใหบ้รรลุเป้าหมาย ตลอดจนได้
ให้ข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน รวมถึงมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) และประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนก าหนด และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบรษิทัตามหลกัเกณฑ์
ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยมรีายชื่อและประวตัิ
กรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อแต่งตัง้ ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบั 3  

   นอกจากนี้ นายกมล รุ่งเรืองยศ ซึ่งได้รบัเลือกให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
ต่อไปอกีวาระหนึ่งนัน้ มคีุณสมบตักิารเป็นกรรมการอสิระครบถ้วน ตามหลกัเกณฑ์ทีบ่รษิทัฯ 
ก าหนด ซึง่เท่ากบัขอ้ก าหนดขัน้ต ่าตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ตามส่ิงท่ีส่งมา
ด้วยล าดบั 4 ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อแนะน าต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง  

 
การลงมต ิ : วาระนี้ต้องได้รบัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้  
1. ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหนึ่ง (1) เสยีง 
2. ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีต่นมอียู่ทัง้หมดตามขอ้ (1) เพื่อเลอืกตัง้บุคคลเดยีว

หรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหก้รรมการคนใดมากหรอืน้อย
กว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได ้

3. บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัจะไดร้บัเลอืกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบัการเลอืกตัง้ใน
ล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นั ้นให้
ประธานเป็นผูอ้อกเสยีงขีข้าด  

   ทัง้นี้ เพื่อเป็นการปฏบิตัติามการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนการเลอืกตัง้กรรมการในครัง้นี้ บรษิทัฯ 
จะเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

 
ระเบียบวาระท่ี 7. พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2565  
 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) 

และตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 32 ทีก่ าหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม  

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาและอนุมตัิอตัรา

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียด
นโยบายและหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อยใน
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รูปแบบเบี้ยประชุม และโบนัสพเิศษส าหรบักรรมการ ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบั 5 ซึ่งสรุป
สาระส าคญัดงันี้  

    

องคป์ระกอบค่าตอบแทน 
ค่าเบีย้ประชมุ (บาท/ครัง้) 

ปี 2564 ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) 
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

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

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

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
25,000 บาท /ครัง้ 
20,000 บาท / คน / ครัง้ 

คงเดิม 
25,000 บาท /ครัง้ 
20,000 บาท / คน / ครัง้ 

3. โบนัสพิเศษ พจิารณาจดัสรรจากผลการ
ด าเนินงาน แต่ไม่เกนิ 1% 

พจิารณาจดัสรรจากผลการ
ด าเนินงาน แต่ไม่เกนิ 1% 

4. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ  ไม่ม ี ไม่ม ี
   
ทัง้นี้  ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุม และโบนัสพิเศษ จ ากัดวงเงิน ไม่เกิน 
5,000,000 บาท ใหม้ผีลตัง้แต่วนัถดัจากวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เป็นตน้ไป 
 

การลงมต ิ : วาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 8. พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 
 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) 

และตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 67 ซึ่งก าหนดว่า“ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามญัแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีประจ าปีของบริษัท และก าหนดค่าสอบบญัชขีองบริษัท ผู้สอบบญัชผีู้ซึ่งออกไปนัน้จะ
เลอืกกลบัเขา้ต าแหน่งอกีกไ็ด”้ และขอ้ 68 ซึง่ก าหนดว่า“ผูส้อบบญัชอีาจเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
กไ็ด ้แต่ตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหน้าทีใ่ด ๆ ของบรษิทั”  

    
   คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชปีระจ าปี 2565 โดย

ได้ประเมนิจากความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี ทกัษะความรู้ ความสามารถของทมีงาน และ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบอนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกจิทีจ่ะไดร้บั และความเหมาะสมของค่า
สอบบญัชแีล้ว จงึเหน็สมควรเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาเสนอทีป่ระชุมสามญัผู้
ถอืหุน้แต่งตัง้ บรษิทั ส านักงาน อ ีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2565 โดย
มรีายชื่อดงันี้  

    1. นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 4521 และ/หรอื 
     (ลงลายมอืชื่อรบัรองงบการเงนิบรษิทั ตัง้แต่ปี 2557-2560 เป็นเวลา 4 ปี) 
    2. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 3972 และ/หรอื 
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     (ผูล้งลายมอืในงบการเงนิบรษิทั ตัง้แต่ปี 2561 – 2564 เป็นเวลา 4 ปี )  
    3. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกิุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4807  และ/หรอื 
     (ผูล้งลายมอืในงบการเงนิบรษิทั ปี 2561) 
    4. นางสาวสุมนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5659 และ/หรอื 
     (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืในงบการเงนิบรษิทั) 
    5. นางสาวเกดิศริ ิกาญจนประกาศติ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6107  
     (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืในงบการเงนิบรษิทั) 
    

   โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชขีา้งต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงนิของบรษิทัฯ และลงนามในรายงานการสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และในกรณีทีผู่ส้อบ
บญัชดีงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหบ้รษิทั ส านักงาน อ ีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบ
บญัชที่านอื่นของบรษิทั ส านักงาน อ ีวาย จ ากดั ทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ใหค้วามเหน็ชอบ ท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิ
ของบรษิทัฯ และลงนามในรายงานการสอบบญัชขีองบรษิทัฯ แทนผูส้อบบญัชดีงักล่าวได ้ 

 
ทัง้นี้ บรษิทั ส านักงาน อ ีวาย จ ากดั และผูส้อบบญัชตีามรายชื่อทีเ่สนอมานัน้ เป็นผูส้อบบญัชี
ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์และ
ไม่มคีวามสมัพนัธ ์หรอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ / บรษิทัย่อย / ผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดงักล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ  
 
อน่ึง บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ จ านวน 2 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั ไวส ์ซพัพลายเชน โซลูชัน่ส ์จ ากดั 
และบรษิทั ยูโรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส ์จ ากดั (ETL) มผีูส้อบบญัชสีงักดัส านักงานสอบบญัชี
เดยีวกนักบับรษิทัฯ ส่วนบรษิทัย่อยในต่างประเทศทีไ่ดม้กีารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากส านักงาน
อื่น เนื่องจากมคีวามเหมาะสมต่อขนาดและการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลให้
การจดัท างบการเงนิรวมสามารถด าเนินการไดท้นัตามก าหนดเวลา 
 

   และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช ีค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจ าปี
ดงันี้  

 

รายละเอียด ปี 2563  ปี 2564 
ปี 2565 

(ปีท่ีเสนอ) 
ค่าสอบบญัชปีระจ าปี  1,180,000 1,180,000 1,230,000 
ค่าสอบทานรายไตรมาส  
(ไตรมาส 1,2,3 รวม)  

810,000 810,000 810,000 

รวมทัง้ส้ิน  1,990,000 1,990,000 2,040,000 
    
   หมายเหตุ: ไม่มคี่าบรกิารอื่น (Non-Audit Fees)  
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ความเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ความเป็นอสิระ มาตรฐานการท างาน ผล
การปฏบิตังิาน และเมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัปรมิาณงานและอตัราค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ 
จดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมแล้ว เห็นชอบตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกเสนอ โดยเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
แต่งตัง้บริษัท ส านักงาน อี วาย จ ากัด  โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้  (1) นางสาวพิมพ์ใจ            
มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ (2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3972 และ/หรอื (3) นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกิุล ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตเลขที ่4807 และ/หรอื (4) นางสาวสุมนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที ่5659 และ/หรอื (5) นางสาวเกดิศริ ิกาญจนประกาศติ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6107 
และ/หรอื ผูส้อบบญัชที่านอื่นในส านักงานเดยีวกนั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2565 ของบรษิทัฯ 
โดยก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช ีตามรายละเอียดขา้งต้น เป็นเงินรวมทัง้สิ้น 2,040,000 
บาท ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การลงมต ิ : วาระนี้ต้องได้รบัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระท่ี 9. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 บรษิทัฯ ไดก้ าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัที ่10 มนีาคม 
2565 (Record Date) 
 
 บรษิทัฯ ขอเรยีนว่าบรษิทัฯ จะจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) เพยีงรูปแบบเดยีวเท่านัน้
โดยไม่มกีารจดัเตรยีมสถานที/่หอ้งประชุมส าหรบัรองรบัผูถ้อืหุน้เพิม่เตมิแต่อย่างใด การลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุม การออก
เสยีงลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีงจะด าเนินการผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมด 
 
 ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีป่ระสงค์เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถแจง้ความ
ประสงค์โดย น าส่งเอกสารแสดงตวัตนเพื่อยนืยนัสทิธเิขา้ร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบน าส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพื่อ
ระบุตวัตน โดยเขา้ไปที ่https://wice.foqus.vc/registration/ หรอืสแกน QR Code เพื่อเขา้สู่ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยระบบจะเปิดให้ด าเนินการ ตัง้แต่วนัท่ี 29 มีนาคม – 25 เมษายน 2565 
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 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ท่านใดทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ได้ และมคีวามประสงค์ทีจ่ะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่น 
เขา้ร่วมประชุมแทน หรอืประสงค์จะมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอสิระทีบ่รษิทัฯ เสนอใหเ้ขา้ประชุมแทน โดยมรีายละเอยีดขอ้มลู
ของกรรมการอสิระปรากฏ ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 6 กรุณากรอกขอ้ความและลงลายมอืชื่อในหนังสอืมอบฉนัทะเพยีงแบบ
ใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอื แบบ ค.) ทีแ่นบมาพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมฉบบันี้  ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบั 7 
ทัง้นี้ หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ใชส้ าหรบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นชาวต่างชาติ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและ
ดูแลหุน้เท่านัน้ ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสอืมอบฉนัทะไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทัที่  http://www.wice.co.th 
ภายใตห้วัขอ้ นักลงทุนสมัพนัธ ์» ขอ้มลูผูถ้อืหุน้ » การประชุมผูถ้อืหุน้ » หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 
 
 บรษิัทฯ ใคร่ขอใหท้่านผูถ้ือหุน้ศกึษาและปฏิบตัติามเงื่อนไขและวธิกีารลงทะเบยีนผูเ้ขา้ร่วมประชุมผู้ถอืหุน้การมอบ
ฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนน ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 8 
 
 โดยผู้ถือหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะที่ประสงค์เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จะต้องปฏบิตัติาม 
ขัน้ตอนในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมี
รายละเอยีดปรากฏตามขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบั 10  
 
 อนึ่ง การเขา้ใชร้ะบบการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ครัง้นี้เป็นของบรษิทั ควดิแลบ จ ากดั ซึ่ง
เป็นผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัหนังสอืรบัรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ตามมาตรฐานการรกัษาความปลอดภยัดา้น
สารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมเวอรช์นั 1.1 ของส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์  
 
 ในกรณีทีท่่านผูถ้อืหุน้มคี าถามหรอืขอ้เสนอแนะทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชุมในครัง้นี้ สามารถส่งค าถาม/ขอ้เสนอแนะ
ล่วงหน้ามายงับรษิทัฯ ตามช่องทางทีร่ะบุไวด้า้นล่างนี้ โดยระบุทีอ่ยู่ทีบ่รษิทัสามารถตดิต่อกลบัได ้
 
 ฝ่ายเลขานุการบรษิทั บรษิทั ไวส ์โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
 อาคาร WICE PLACE เลขที ่88/8 ถนนนนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 หรอื  
 ส่งทาง email address: secretary2@wice.co.th หรอื 
 ส่งทางโทรสารทีห่มายเลข (662) 681 6173-75 
 
           ขอแสดงความนับถอื 
                      โดยมตคิณะกรรมการบรษิทั 
 
 
 
                   นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข  
             เลขานุการบรษิทั  
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 บริษทั ไวส ์โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)                                         เอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565  

 

รำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2564 

บริษทั ไวส ์โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
วนัศกุร ์ท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2564 

ผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์ณ ห้องประชมุชัน้ 5 อำคำรไวสเ์พลส  
 

 
 กรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุม  

1. นายเอกพล พงศส์ถาพร ประธานกรรมการบรษิทัและกรรมการอสิระ 
2. ศาสตราจารย.์ดร.รุธริ ์ พนมยงค ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  
3. นายเจรญิเกยีรต ิ หุตะนานันทะ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
4. นายกมล  รุ่งเรอืงยศ  ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอสิระ  
5. ดร.อารยา  คงสุนทร  กรรมการ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนและ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
6. นายชเูดช  คงสุนทร  กรรมการ กรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ  

ฝ่ายพฒันาธุรกจิ 
7. นางสาวฐติมิา  ตนัตกุิลสุนทร กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและพจิารณา 

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรและกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย
สนับสนุนองคก์ร  

8. นางสาวบุศรนิทร ์ ต่วนชะเอม กรรมการ กรรมการบรหิาร และ ผูอ้ านวยการบญัชแีละการเงนิ 
9. นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข  เลขานุการบรษิทั   

 
ผู้บริหำรท่ีเข้ำร่วมประชุม ผ่ำนระบบอิเลก็ทรอนิกส ์ 

1. นางสาวสมใจ ปุราชะโก  ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายพฒันาลูกคา้  
2. นางสาวสาวด ี อศัวมานะ   ทีป่รกึษาดา้นการตลาด   
3. นางสาวสุนทร ี พลูสมบตั ิ  ผูช้่วย ผูจ้ดัการทัว่ไป 
  

ผู้สอบบญัชี จำกบริษทั ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั ท่ีเข้ำร่วมประชุม ผ่ำนระบบอิเลก็ทรอนิกส ์
1. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์
2. นายธนวฒัน์ กฐนิทอง 

 
ผู้ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น จำกบริษทั ส ำนักงำนกฎหมำยสำกลธีรคปุต์ จ ำกดั 
 1. นางสาวนรศิรา  ไสวแสนยากร 
  

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 
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 บริษทั ไวส ์โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)                                         เอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565  

 

เร่ิมประชุมเวลำ 10:00 น.  
 
 นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข เลขานุการบรษิทั ท าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินการประชุม และขอต้อนรบัท่านผูถ้อืหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ของบรษิทัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์หรอื E-AGM โดยการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2564 ครัง้นี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบของบรษิัท ควดิแลบ จ ากดัซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกบัประกาศของกระทรวง
ดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมในเรื่องมาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถงึผ่าน
การรบัรองระบบควบคุมการประชุมจากส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ETDA) ถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุมชัน้ 5 ส านักงานใหญ่
ของบรษิทั  
 
 จากนัน้ เลขานุการบรษิทั ไดก้ล่าวแนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชขีองบรษิทัที่เข้าร่วมประชุมดงัรายนามขา้งต้น เพื่อ
ชี้แจงกรณีมขีอ้ซกัถามทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยบรษิทัมกีรรมการทัง้สิ้นจ านวน 8 คน และกรรมการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ จ านวน 8 
คน ซึง่คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด 
  
 เลขานุการบรษิทั แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบถึงข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัจ านวนทุนและหุ้นของบรษิัท ดงันี้ บรษิทัมทีุนจดทะเบียนจ านวน 
325,949,750 บาท และเป็นผูช้ีแ้จงวธิกีารปฏบิตัใินการลงคะแนนเสยีง และการนับคะแนนเสยีง ดงันี้ 

1. ผูใ้นการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม ผูถ้อืหุน้ทุกคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู่ โดยใหน้ับ 1 หุน้ ต่อ 1 
เสยีง 

2. การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย ผูถ้อืหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใด
อย่างหนึ่ง คอื “เหน็ดว้ย” “ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ทัง้นี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางส่วนได ้เวน้
แต่เป็นกรณีของผู้ถอืหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตัง้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน  
“เหน็ดว้ย” “ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” คราวเดยีวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสยีงทีจ่ะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้
ทีต่นถอื  

3. ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงในระบบโดยการคลิก๊เลอืกเมนูเพื่อลงคะแนนเสยีง ในทุกวาระทีม่กีารเปิดใหล้งคะแนนได ้ใน
ระหว่างการเปิดใหล้งคะแนนในแต่ละวาระ ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่ไดล้งคะแนนเสยีงในวาระใด จะถอืว่าท่านลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยใน
วาระนัน้ 

4. ภายใต้ขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 20 ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

5. ในการนับคะแนนเสยีง บรษิทัจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสแ์ละคะแนนเสยีงของผูถ้อื
หุน้ทีม่อบฉนัทะ โดยจะน าคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ ทีไ่ม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง หรอบตัรเสยี หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมด 
และส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย  

6. ส าหรบัผูร้บัมอบฉันทะทีผู่ม้อบฉันทะได้ระบุการออกเสยีงลงคะแนนไวแ้ล้ว ว่า เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงในใบ
มอบฉันทะในวาระใดๆ บรษิทัจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะนัน้ แต่ส าหรบัผูร้บัมอบฉันทะทีผู่ม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุ
การออกเสยีงลงคะแนนมาในหนังสอืมอบฉันทะ ขอใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนในแตละวาระเหมอืนกบัผูถ้ือหุ้นที่
เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

7. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมมาภบิาลทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในวาระที ่5 เรื่องพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ
แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระนัน้ บรษิทัจะจดัใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็น
รายบุคคล  

8. โดยมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
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- วาระที ่2 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจงึไม่ตอ้งลงมต ิ
- วาระที ่1 วาระที ่3 วาระที ่4 วาระที ่5 และวาระที ่7 ตอ้งไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

- วาระที ่6 ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้ประชุม  
9. ประธานฯ หรอืเลขานุการบรษิทั จะท าการแจง้ผลการนับคะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบภายหลงัการลงคะแนนเสรจ็สิ้น โดยในแต่

ละวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมล่าสุดในวาระนัน้ๆ และการแสดงผลคะแนนจะแสดงผลเป็นจุดทศนิยมสีต่ าแหน่ง 
และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสยีงในวาระใดแลว้ ถอืว่าผลการออกเสยีงลงมตใินวาระนัน้เป็นอนัสิ้นสุด  

10. บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งค าถามเกีย่วกบัวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ใหบ้รษิทัล่วงหน้าและก่อนลงมตใินแต่ละวาระ 
บรษิัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอความกรุณาพิมพ์
ค าถามเจา้มาทีเ่มนูถามค าถาม โดยบรษิทัจะน าค าถามของท่านไปตอบในวาระทีเ่กี่ยวขอ้งของแต่ละวาระ  

11. กรณีผูถ้อืหุน้ประสบปัญหาการเขา้ระบบประชุมระบบการออกเสยีงลงคะแนนกรุณาปฏิบตัติามขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัการประชุม
ตามข้อก าหนดที่บรษิัทได้แจ้งให้ทราบ หรอืติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศพัท์ 02 013 4322 โทรศพัท์มอืถือ 080 008 7616 หรอื 
email: info@quidlab.com ไดต้ลอดเวลาระหว่างการประชุม  

12. เพื่อการปฏบิตัติามแนวทางทีด่ใีนการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนเกีย่วกบัการนับคะแนนเสยีงในการประชุมในครัง้
นี้ บรษิทัไดช้ญิตวัแทนจากบรษิทั ส านักกฎหมายธรีคุปต์ จ ากดั ท าหน้าทีดู่แลการนับคะแนนเสยีงและดูแลการประชุมผู้ถือ
หุน้ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั 

 
 ก่อนพจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรอืเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่26 ตุลาคม 2563 ถงึ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563 ปรากฎว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอ
เรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรอืเสนอบุคคลใดเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั พรอ้มทัง้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้น
สามารถส่งค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมสามญัครัง้นี้ไดล้่วงหน้าก่อนวนัประชุม ปรากฎว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดส่งค าถามมา 
 
 เลขานุการบรษิทั รายงานต่อทีป่ระชุมใหท้ราบว่า ขณะนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 37 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 
396,937,760 หุน้ และผูถ้อืหุน้ทีไ่ดร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมจ านวน 142 ราย นับเป็นจ านวนหุน้ 36,378,180 หุน้ รวมเป็นจ านวนผูถ้อืหุ้น
ทัง้สิ้น 179 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นรวมทัง้สิ้น 433,315,940 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 66.4697 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด 651,899,500 
หุน้ ครบเป็นองค์ประชุมตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 38 กล่าวคอื มจี านวนผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรอืไม่น้อย
กว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด แลว้แต่จ านวนใดจะมากกว่า และตอ้งมหุีน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั (ทัง้นี้ ภายหลงัจากเปิดประชุมไปแล้วไดม้ผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่เตมิ จงึมจี านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ย 
ตนเอง จ านวน 1 ราย นับเป็นจ านวนหุน้ 300 หุน้ ) จากนัน้ไดใ้หป้ระธานทีป่ระชุมด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระทีก่ าหนด  
 
 นายเอกพล พงศส์ถาพร ประธานกรรมการบรษิทั ท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุม (“ประธาน”) ไดก้ล่าวตอ้นรบัและขอบคุณท่านผูถ้อื
หุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีเ่ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ และแถลงต่อทีป่ระชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรสัโคโรนา หรอื Covid-19 คณะกรรมการบรษิทัจงึมคีวามห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภยัของผูถ้อืหุน้ 
ผูร้บัมอบฉันทะและทมีงานดว้ยเหตุดงักล่าว ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัจงึไดม้มีตอินุมตักิารเปลี่ยนรูปแบบการจดัการประชุมสามญัผู้ถือ
หุน้ประจ าปี 2564 จากเดมิเป็นการเชญิผู้ถอืหุ้นเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็นการจดัประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ในวนัและเวลาเดมิ โดย
บรษิทัไดป้ระกาศแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อวนัที ่16 เมษายน 2564 นัน้ 
 
 ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 บรษิทัจะด าเนินการประชุมเรยีงตามระเบยีบวาระการประชุมทีป่รากฎในหนังสอื
เชญิประชุม ซึง่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านแลว้ในรปูแบบ QR Code ดงันัน้จงึขอเปิดการประชุมเพื่อตามระเบยีบวาระดงันี้  
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 วำระท่ี 1 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 
 
 ประธานฯ ไดน้ าเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่29 เมษายน 
2563 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ตามทีก่ฎหมายก าหนดแล้ว รวมถงึบรษิทัไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั และไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมให้ผู้
ถอืหุน้ทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสอืเชญิประชุมครัง้นี้ และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและเสนอการแก้ไขเพิม่เตมิรายงาน
การประชุมดงักล่าว ปรากฎว่าไม่มขีอ้ซกัถามหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิ  
 
 ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 29 
เมษายน 2563 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ  
  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่29 เมษายน 2563 ตามที่
เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก โดยวาระนี้มผีูถ้อืหุ้นเขา้ร่วมเพิม่ 1 ราย คดิเป็นจ านวนหุ้น 300 หุน้ รวมมผีูเ้ขา้ร่วมการประชุม
ทัง้หมด 180 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้หมดในวาระนี้ 433,316,240 หุน้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
 

เหน็ดว้ย 433,196,240 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9723 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 120,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0277 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 
วำระท่ี 2 รบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 

 ประธานฯ มอบหมายให ้ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูน้ าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม  
  
 ดร.อารยา คงสุนทร รายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ในปี 2563 บรษิทัมกีารด าเนินงานตามหลกัธรรมภบิาล โปร่งใส ส าหรบัปี 2563 
บรษิทัมเีหตุการณ์ส าคญัและไดร้บัรางวลัดงันี้ 1) บรษิทัมกีารเขา้ซื้อหุน้สามญัของบรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ ากดั (ประเทศสงิคโปร์) เพิม่อีก
จ านวน 30% ท าใหบ้รษิทัเป็นผูถ้อืหุน้เป็นเจา้ของบรษิทัดงักล่าว โดยรายการนี้ไดเ้กดิขึน้ในเดอืนพฤษภาคม 2563 2) บรษิทัย่อยของบรษิทั
ได้มกีารเปลี่ยนชื่อและเริม่ด าเนินธุรกิจให้บริการคลงัสินค้า และ 3) บรษิัทได้รบัรางวลันักลงทุนสมัพนัธ์ยอดเยี่ยม ประจ าปี 2563 (Best 
Investor Relations Awards 2020) โดยรางวลัดงักล่าว คดัเลอืกจากบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยท์ีม่มีลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด
ไม่เกนิ 3,000 ล้านบาท ซึ่งมอบใหแ้ก่บรษิทัทีม่คีวามยอดเยีย่มทางดา้นการด าเนินกจิกรรมนักลงทุนสมัพนัธ์ และผ่านคุณสมบตัผิ่านเกณฑ์
ต่างๆ ทีก่ าหนดไว ้ไดแ้ก่ การมสี่วนร่วมในงานดา้นนักลงทุนสมัพนัธ์ของทัง้องค์กร ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลทีถู่กต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และ
ทนัต่อเหตุการณ์ มชี่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและมปีระสทิธิภาพ ประกอบกบัผลการประเมนิบรษิัทจากนักวเิคราะห์และนักลงทุน
สถาบนั ตลอดจนเงื่อนไขอื่น ๆ เพื่อคดัเลอืกผูท้ีม่คีวามเหมาะสมทีสุ่ดในการไดร้บัรางวลับรษิทัจดทะเบยีนดา้นนักลงทุนสมัพนัธ์ยอดเยี่ยม 
โดยงาน “SET Awards 2020” จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ร่วมกบัวารสารการเงนิการธนาคาร ทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย 
 
 สรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ซึ่งได้มมีติรบัทราบโดยคณะกรรมการบรษิัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2564 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแล้ว ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทราบ ซึง่มรีายละเอยีดทีป่รากฎในรายงานประจ าปี 2563 ใน
รปูแบบ QR Code ตามทีไ่ดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้แล้ว โดยมสีาระส าคญัดงันี้ ในปี 2563 บรษิทัมผีลประกอบการ
ในระดบัทีด่เียีย่ม บรษิทัมรีายไดร้วม 4,006 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,775 ลา้นบาท คดิเป็น 80% ของรายไดใ้นปีก่อน เกดิจากผลประกอบการของ
บรษิทัตามกลยุทธท์ีก่ าหนดไวแ้ละจากผลประกอบการบรษิทัย่อยทีด่ขี ึน้อย่างต่อเนื่อง  
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 น าเสนอสดัส่วนรายไดข้องแต่ละบรษิทั ส าหรบัปี 2563 ดงันี้  
• บรษิทั ไวส ์โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) คดิเป็นรอ้ยละ 18 
• บรษิทั ไวส ์ซพัพลายเชน โซลูชัน่ส ์จ ากดั คดิเป็นรอ้ยละ 1 
• WICE Logistics Limited (Singapore) คดิเป็นรอ้ยละ 16  
• WICE Logistics Limited (Hong Kong) คดิเป็นรอ้ยละ 42  
• บรษิทั ยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส ์จ ากดั คดิเป็นรอ้ยละ 23 

 น าเสนอสดัส่วนรวมการใหบ้รกิารแยกตามงานทีใ่หบ้รกิาร ปี 2563 ดงันี้  
• การใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) คดิเป็นรอ้ยละ 16 
• การใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) คดิเป็นรอ้ยละ 52  
• การใหบ้รกิารขนส่งขา้มพรมแดน (Cross Border Services) คดิเป็นรอ้ยละ 24 
• การใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์คดิเป็นรอ้ยละ 8 
ดร.อารยา คงสุนทร ชี้แจงต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นว่า จากสดัส่วนรวมการใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางอากาศ 

(Air Freight) มีสดัส่วนรายได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 52 เนื่องจากมีการปรบัตัวเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ลูกค้าในกลุ่ม
อเิลก็ทรอนิกส ์มปีรมิาณการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางอากาศเพิม่มากขึน้ ประกอบกบัไดร้บัอานิสงส ์จากราคา ค่าระวาง Air Freight ทีเ่พิม่ขึน้
อย่างต่อเน่ือง 

 
และไดน้ าเสนอผลการด าเนินงานแยกตามประเภทการใหบ้รกิาร รายละเอยีดดงันี้  
 
1. การใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) 

  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) ส าหรบัปี 2563 เท่ากบั 656 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้ 5.50 ล้านบาท คดิเป็น 0.85% ของรายไดใ้นปีก่อน สาเหตุทีร่ายไดจ้ากการขนส่งสนิคา้ทางทะเลทัง้ปี เตบิโตเพยีง 0.85% เนื่องจาก
ลูกคา้ในกลุ่มชิน้ส่วนยานยนต ์มปีรมิาณการขนส่งทีล่ดลง ในช่วงตน้ปี 2563 แต่ช่วงปลายไตรมาส 3 เป็นตน้ไป ลูกคา้เริม่กลบัมาใชบ้รกิาร จะ
เหน็ว่ารายไดจ้ากการขนส่งทางทะเลในไตรมาส 4/2563 มยีอดโตขึน้ถงึ 48.79%  
  ก าไรขัน้ต้นจากการใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) ส าหรบัปี 2563 เท่ากบั 134 ลา้น
บาทเพิม่ขึน้ 5.09 ล้านบาท คดิเป็น 3.94% ของก าไรขัน้ต้นในปีก่อน เกดิจากภาวะขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ท าให้การปรบัตวัของราคาค่า
ระวาง Sea Freight เพิม่ขึน้ตามอุปสงคท์ีส่งูขึน้ท าใหบ้รษิทัสามารถบรหิารใหเ้กดิรายไดแ้ละก าไรทีเ่พิม่ขึน้ตามกลไกของตลาด 
 

2. การใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) 
 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) ส าหรบัปี 2563 เท่ากบั 2,130 ล้าน

บาท เพิม่ขึน้ 1,314.12 ล้านบาท คดิเป็น 161.60% ของรายไดส้ าหรบัปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ท าใหม้กีารปรบัตวัที่เพิม่ขึ้น
ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ลูกค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มปีรมิาณการใช้บรกิารขนส่งสนิค้าทางอากาศเพิม่ขึ้น ประกอบกบัการ
ปรบัตวัของราคาค่าระวาง Air Freight เพิม่ขึน้ตามอุปสงค์ทีสู่งขึน้อย่างต่อเนื่อง ถงึแมใ้นช่วงไตรมาส 3 ค่าระวางจะเริม่ปรบัตวัลดลงแต่กย็งั
ไม่กลบัสู่สภาพปกต ิท าใหร้ายไดจ้ากการขนส่งสนิคา้ทางอากาศของบรษิทัเพิม่ขึน้  

ก าไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) ส าหรบัปี 2563 เท่ากบั 282 ลา้น
บาทเพิม่ขึน้ 118.04 ลา้นบาท คดิเป็น 72.15% ของก าไรขัน้ตน้ส าหรบัปีก่อน โดยก าไรขัน้ทีเ่พิม่ขึน้เกดิจากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ 

 
3. การใหบ้รกิารขนส่งขา้มพรมแดน (Cross Border Services) 

  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารขนส่งขา้มพรมแดน (Cross Border Services) ส าหรบัปี 2563 เท่ากบั 979 ล้านบาทเพิม่ขึน้ 500.38 
ล้านบาท คดิเป็น 104.44% ของรายไดใ้นปีก่อน เกดิจากรายไดภ้ายใต้การบรหิารงานของ บรษิทั    ยูโรเอเชยี โทเทลิโลจสิตกิส์ จ ากดั โดย

16 



 
 บริษทั ไวส ์โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)                                         เอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565  

 

ฐานลูกคา้ทีม่อียู่ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกคา้อเิลก็ทรอนิกส ์ลูกคา้มคีวามตอ้งการในการขนส่งเพิม่ขึน้ ท าใหย้อดขายของบรษิทัเพิม่ขึน้ส่งผลให้
การจดัการบรกิารเตม็พื้นที ่บรษิทัจงึพจิารณาเพิม่ Capacity หรอืเพิม่ตู ้เพื่อตอบสนองปรมิาณงานของลูกคา้ทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกบัการขนส่ง
ทางเรอืประสบปัญหาการขาดแคลนตู ้ลูกคา้หลายรายเลอืกทีจ่ะเปลีย่นมาใชบ้รกิารขนส่งทางบกขา้มแดน (CBS) แทน 

ก าไรขัน้ต้นจากการให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services) ส าหรบัปี 2563 เท่ากับ 137ล้านบาทเพิ่มขึ้น 
130.34 ลา้นบาท คดิเป็น 1,925.26% ของก าไรขัน้ตน้ในปีก่อน โดยก าไรขัน้ตน้ทีเ่พิม่ขึน้ค่อนขา้งสงูเกดิจากการบรหิารต้นทุนเทีย่วขากลบัได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ ท าใหบ้รษิทัมกี าไรโดยอตัราก าไรขัน้ในปี 2563 เท่ากบั 14% เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัในปีก่อน 
 

4. การใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์
 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์ส าหรบัปี 2563 เท่ากบั 340 ลา้นบาท ลดลง 12.08 ลา้นบาท คดิเป็น 3.42% ของรายไดใ้น
ปีก่อน เน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 ลูกคา้ในกลุ่มชิน้ส่วนยานยนตล์ดก าลงัการผลติลงท าใหง้านลดลง ในช่วงตน้ปี 2563 จะเหน็ว่าช่วงไตร
มาส 4/2563 รายไดจ้ากการบรกิารโลจสิตกิส ์ปรบัตวัสงูขึน้เกดิจากลูกคา้ในกลุ่มชิน้ส่วนยานยนต์เริม่กลบัมามกีารขนส่ง  
 ก าไรขัน้ต้นจากการใหบ้รกิารโลจสิติกส์ ส าหรบัปี 2563 เท่ากบั 65 ล้านบาทเพิม่ขึ้น 11.76 ล้านบาท คดิเป็น 22.37% ของ
ก าไรขัน้ตน้ในปีก่อน  
 
 ก ำไรสุทธิ ส าหรบัปี 2563 เท่ากบั 201.08 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 139.11 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 224 ของก าไรสุทธใินปีก่อน เกดิจากผล
ประกอบการของบรษิทัตามกลยุทธท์ีก่ าหนดไวแ้ละจากผลประกอบการบรษิทัย่อยทีด่ขี ึน้อย่างต่อเน่ือง 
 
 ขอ้มลูผลการด าเนินงานและค าอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดกัาร: Management Discussion and Analysis (MD&A) ปรากฎ
ตามรายงานประจ าปี 2564 ในหวัขอ้ “การวเิคราะห์และค าอธบิายของฝ่ายจดัการ” หน้าที ่46 ถงึหน้าที ่54 ซึ่งไดส้่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในรูปแบบ 
QR Code พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมแลว้  
  
 ดร.อารยา คงสุนทร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานด้านการต่อต้านการคอร์รปัชนั หรอืCAC ดงันี้ ในปี 
2563 บรษิทัมกีารทบทวนประสทิธภิาพของนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัเพื่อป้องกนัและลดโอกาสทีบ่รษิทั
ฯ จะถูกใชเ้ป็นช่องทางในการทุจรติคอร์รปัชนั อย่างสม ่าเสมอ มกีารประเมนิความเสีย่งดา้นคอร์รปัชนั และการปรบัปรุงแนวปฏบิตัติ่างๆ เพื่อ
ปรบัใช้ อาท ิแนวปฏิบตัิเกี่ยวกบัการรบัและให้ของขวญั หรอืNo Gift Policy โดยก าหนดนโยบายห้ามรบัและให้ของขวญัหรอืสิง่ตอบแทน
รูปแบบใดๆ ทุกประเภทจากลูกค้า คู่ค้า ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจในเทศกาล และมกีารจดัท านโยบายรบัแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing 
Policy) และช่องทางการรบัเรื่องรอ้นเรยีนหรอืแจง้เบาะแสทัง้จากบุคคลภายนอกและจากพนักงานภายใน ผ่านหลายช่องทางเพื่อความอ านวย
ความสะดวกและรวดเรว็ ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดม้กีารยื่นเอกสารขอต่อรบัรอง CAC และไดร้บัแจง้จาก IOD เมื่อวนัที ่31 ธนัวาคม2564 ว่า บรษิทัฯ 
ได้ผ่านการพิจารณาต่ออายุรบัรองฐานะแนวร่วมต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทยกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 
Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ 
  
 ดร.อารยา คงสุนทร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ  
 
 เมื่อปรากฎว่าไม่มขีอ้ซกัถาม ประธานฯ จงึขอกล่าวสรุปว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อใหท้ีร่บัทราบ ไม่ตอ้งลงคะแนนเสยีง  
 
 ทีป่ระชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2563 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ  
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วำระท่ี 3 พิจำรณำอนุมติังบดลุและก ำไรขำดทุนประจ ำปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

ประธานฯ มอบหมายใหน้างสาวบุศรนิทร ์ต่วนชะเอม ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ เป็นผูน้ าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม 
  
นางสาวบุศรนิทร์ ต่วนชะเอม รายงานต่อทีป่ระชุมว่าบรษิัทได้จดัท างบการเงนิประจ าปี 2563 สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชุมพจิารณางบการเงนิดงักล่าวร่วมกบัผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ไดข้อ้สรุปว่า
งบการเงนิน้ีแสดงฐานการเงนิ ผลการด าเนินงานและงบกระแสเงนิสด โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามหลกับญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยมี
สาระส าคญัสรุปไดด้งันี้ 
   
                    (หน่วย: บาท) 

รำยกำร งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
สนิทรพัย ์ 2,045,500,114 1,106,927,618 
หนี้สนิรวม 1,069,896,210 262,067,830 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 877,044,087 844,859,788 
รายไดร้วม 4,005,569,895 796,033,189 
ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ 201,084,396 96,732,080 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้)  0.31 0.15 

 
โดยรายละเอยีดปรากฏตามงบการเงนิของบรษิทั ซึ่งแสดดงไวใ้นหน้าที ่126 ถงึหน้าที ่193 ของรายงานประจ าปี 2563 ทีไ่ดจ้ดัส่ง

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมแล้ว 
 

 จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดหรอืเสนอแนะเพิม่เตมิ 
  
 นายวรีพนัธ์ พูลเกษ ผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ท าไมในงบการเงนิ Consolidate ส่วนของผูถ้อืหุน้บวกหนี้สินไม่
เท่ากบัทรพัยส์นิ 
 
 นางสาวบุศรนิทร์ ต่วนชะเอม รายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ส่วนของผูถ้อืหุ้นของบรษิทัต้องรวมผูถ้อืหุ้นที่ไม่มอี านาจควบคุมของ
บรษิทัย่อยเขา้ไปในส่วนน้ีดว้ย อกีจ านวนทัง้สิน้ 99 ลา้นบาท รวมแลว้จะมสีนิทรพัยเ์ท่ากบั 246 ลา้นบาท  
 

เนื่องจากไม่มขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ี่ประชุมลงมตอินุมตังิบดุลและก าไรขาดทุนประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2563 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

 
ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มมีตอินุมตังิบดุลและก าไรขาดทุนประจ าปี 2563 สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ไดผ้่านการสอบทาน

จากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถงึตรวจสอบและรบัรองจากผู้สอบบญัชขีองบรษิทัจากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ตามรายละเอียดที่
เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก โดยมรีายละเอยีด ดงันี้  

 
เหน็ดว้ย 433,066,240 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9423 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 250,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0577 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2563 

 ประธานฯ รายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ตามผลการด าเนินงานส าหรบัรอบบญัช ีปี 2563 สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมี
ก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นจ านวน 96,753,628.83 บาท (เกา้สบิหกลา้นเจด็แสนหา้หมื่นสามพนัหกรอ้ยยีส่บิแปดบาทแปดสบิ
สามสตางค์) และมกี าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563จ านวน 138,536,152 บาท (หนึ่งรอ้ยสามสบิแปดล้านหา้แสนสาม
หมื่นหกพนัหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาท) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2564 จึงพิจารณาให้ความ
เหน็ชอบการจ่ายเงนิปันผล ส าหรบัผลประกอบการรอบบญัช ี2563 และก าไรสะสมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท (สบิสีส่ตางค์) คดิ
เป็นเงนิจ่ายปันผลทัง้สิ้นจ านวน 91,265,930 บาท (เก้าสบิเอด็บาทสองแสนหกหมื่นหา้พนัเก้ารอ้ยสามสบิบาท) หรอืประมาณรอ้ยละ 94.33 
ของก าไรสุทธติามงบเฉพาะกจิการ ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั และจะมกีารก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) 
ที่มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 19 
พฤษภาคม 2564  
 
 ประธานฯ รายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ตามกฎหมายต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไร
สุทธ ิจนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนตามทีก่ฎหมายก าหนด ซึ่งในปีนี้ บรษิทัจะต้องจดัสรรเงนิทุน
ส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ โดยก าหนดเงนิส ารองตามกฎหมายเป็นเงนิทัง้สิ้น 4,857,475 บาท (สีล่้านแปดแสน
หา้หมื่นเจด็พนัสีร่อ้ยเจด็สบิหา้บาท) ทัง้นี้ บรษิทัไดต้ัง้เงนิส ารองตามกฎหมายไวค้รบถ้วนแล้ว ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535  
 

จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดหรอืเสนอแนะเพิม่เตมิ  
 

 ปรากฎว่าไม่มขีอ้ซกัถาม ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมตอินุมตักิารจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 
ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ   
 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมี
รายละเอยีดดงันี้  
 

เหน็ดว้ย 433,316,240 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 
วำระท่ี 5 พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 

 ประธานฯ รายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า เน่ืองจากตนเป็นหนึ่งในกรรมการทีจ่ะพน้จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมคราวนี้ จงึถอื
ว่ามเีสยีไดเ้สยีในวาระนี้ จงึมอบหมายให ้ศาสตราจารย ์ดร.รุธริ ์พนมยงค ์ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้ าเสนอวาระนี้ต่อทีป่ระชุม  
  
 ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ รายงานต่อที่ประชุม ว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 22 ก าหนดว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม 
(1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทัง้นี้ 
กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกกไ็ด ้
 โดยในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ของบรษิทั มกีรรมการทีค่รบวาระการด ารงต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย  
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 1. นายเอกพล พงศส์ถาพร  ประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ 
 2. ดร.อารยา คงสุนทร  กรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการสรรหา 
      และพจิารณาค่าตอบแทน 
 3. นางสาวฐติมิา ตนัตกุิลสุนทร กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่งองค ์ 

กรกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายสนับสนุนองค์กร 
 
เพื่อส่งเสรมิใหท้ีป่ระชุมสามารถแสดงความคดิเหน็และพจิารณาลงคะแนนเสยีงในวาระนี้ไดอ้ย่างมอีสิระ ในการนี้ นายเอกพล พงศ์

สถาพร ดร.อารยา คงสุนทร และนางสาวฐิติมา ตนัติกุลสุนทร กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ แสดงความประสงค์ขอออกจากห้อง
ประชุม เป็นการชัว่คราวจนกว่าการลงคะแนนเสยีงในวาระนี้จะแล้วเสรจ็ 

  
โดยในการสรรหากรรมการ บรษิทัไดป้ระกาศใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้รายย่อยเสนอชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อพจิารณาเขา้

รบัการสรรหาเป็นกรรมการของบรษิทัในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในช่วงระหว่างวนัที ่26 ตุลาคม 2563 ถงึวนัที ่30 ธนัวาคม 
2563 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัทและระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ปรากฎว่าไม่มผีู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ
บุคคลมายงับรษิทั  

 
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบรษิัท ไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี้ ได้พจิารณากลัน่กรอง 

คุณสมบตั ิประสบการณ์ ความเชีย่วชาญของกรรมการทัง้หมดทีค่รบวาระแล้ว มคีวามเหน็ว่ากรรมการอสิระ และกรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผูม้ี
คุณสมบตั ิคุณวุฒ ิประสบการณ์ และความเชีย่วชาญในวชิาชพีเหมาะสมและสามารถสรา้งคุณประโยชน์ให้กบัการประกอบธุรกจิของบริษัท 
และจะสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง จงึลงมตดิว้ยเสยีงขา้งมากเหน็ชอบเสนอให้
เลอืกตัง้กรรมการทีค่รบวาระทัง้หมดกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ กรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อไปอกีวาระหนึ่ง โดยนาย
เอกพล พงศ์สถาพร ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอสิระเป็นเวลารวม 7 ปี หากไดร้บัเลอืกตัง้ในครัง้นี้จะรวมเป็นเวลารวม
ทัง้สิน้ 10 ปี  

ประวตัยิ่อและขอ้มลูของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฎตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่3 ในหน้าที ่21 ถงึหน้าที ่26 ของหนังสอืเชญิประชุมที่
ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้แลว้  

 
จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ 
 
ปรากฎว่าไม่มขีอ้ซกัถาม ศาสตราจารย์ ดร.รุธริ์ พนมยงค์จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมตอินุมตัเิลอืกตัง้กรรมการที่พ้นจาก

ต าแหน่งตามวาระในคราวนี้เป็นรายบุคคล และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภบิาลทีด่ขีอใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะลงคะแนนเสยีงเห็น
ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงลงคะแนน 

 
ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วมมีติอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ

อสิระ กรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง โดยอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในการเลอืกตัง้กรรมการแต่ละคน โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
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 1. นายเอกพล พงศส์ถาพร  ประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ 
 
เหน็ดว้ย 432,710,840 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8603 
ไม่เหน็ดว้ย 605,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1397 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 
2. ดร.อารยา คงสุนทร  กรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการสรรหาพจิารณาค่าตอบแทน 
 
เหน็ดว้ย 284,382,660 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.3173 
ไม่เหน็ดว้ย 1,954,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.6827 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

หมายเหตุ : ไม่นับคะแนนผูม้สี่วนไดเ้สยี รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 146,978,780 หุน้  
 
3. นางสาวฐติมิา ตนัตกุิลสุนทร กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร 

    กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายสนับสนุนองค์กร 
 

เหน็ดว้ย 364,504,160 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.4666 
ไม่เหน็ดว้ย 1,954,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.5334 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

หมายเหตุ : ไม่นับคะแนนผูม้สี่วนไดเ้สยี รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 66,857,280 หุน้ 
 
ทัง้นี้ เมื่อเสรจ็สิน้การลงคะแนนเสยีง ศาสตราจารย ์ดร.รุธริ ์พนมยงค ์ไดเ้ชญิกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 คนกลบัเขา้

หอ้งประชุม เพื่อด าเนินการประชุมตามวาระต่อไป 
 
วำระท่ี 6 พิจำรณำอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2564 
 

 ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามแนวนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ โดยพจิารณาจากการเปรยีบเทยีบอ้างองิจากอุตสาหกรรมประเภอเดยีวกนั และผลการด าเนินงานของบรษิทั รวมทัง้ภาระหน้าที่
ความรบัผดิชอบและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการบรษิัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบรษิัทเพื่อ
เหน็ชอบและให้เสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โบนัสพเิศษกรรมการ ทุกคณะ
รวมกันเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือประจ าปี 2563 โดย
รายละเอยีดการจ่ายค่าตอบแทนก าหนดในรูปแบบเบี้ยประชุมรายครัง้ รวมถงึไดแ้สดงไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมหน้าที่  6 และหน้าที ่7 ทีจ่ดัส่ง
ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกท่านแลว้  
 
 จงึขอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ดงัรายละเอียดอตัราค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั 
คณะกรรมการชุดย่อย และโบนัสพเิศษกรรมการเปรยีบเทยีบปี 2564 และปี 2563  ดงันี้  
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 ส าหรบัรายละเอยีดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลส าหรบัปี 2563 ปรากฎอยู่ในหวัขอ้ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
ผูบ้รหิาร” หน้าที ่80 ถงึหน้าที ่83 ของรายงานประจ าปี 2563 ซึง่ไดจ้ดัส่งในรปูแบบ QR Code ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้  
 
  จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและเสนอขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ  
 
  เมื่อปรากฎว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ตาม
รายละเอยีดทีเ่สนอ   
 
  ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มมีตอินุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ทุกคณะ รวมทัง้โบนัสพเิศษรวมเป็นเงนิไม่เกนิ 5,000,000 
บาท โดยรายละเอยีดการจ่ายค่าตอบแทนตามรายละเอยีดทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
 

เหน็ดว้ย 433,126,740 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9563 
ไม่เหน็ดว้ย 189,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0437 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 
วำระท่ี 7 พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2564 
 
ประธานฯ มอบหมายใหศ้าสตราจารย ์ดร.รุธริ ์พนมยงค ์ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้ าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม  
 
ศาสตราจารย ์ดร.รุธริ ์พนมยงค ์รายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่าพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให้

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี โดยในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด ้ 

 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัดงักล่าว คณะกรรมการบรษิทัจงึเห็นสมควรตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีดงันี้  
 
1. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 3972 และ/หรอื 
2. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกุิล  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 4807  และ/หรอื 
3. นางสาวสุมนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 5659 และ/หรอื 
4. นางสาวเกดิศริ ิกาญจนประกาศติ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6107  

องคป์ระกอบค่ำตอบแทน ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

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

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

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรชุดย่อย  
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

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

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

โบนัสพเิศษ  พิจารณาจัดสรรจากผลการ
ด าเนินงาน แต่ไม่เกนิ 1% 

พจิารณาจากผลการด าเนินงาน แต่ไม่เกนิ 1% 
ของก าไรสุทธขิองงบการเงนิรวม 

สทิธปิระโยชน์อื่นๆ  ไม่ม ี ไม่ม ี
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คนใดคนหนึ่งของบรษิัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั (EY) เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทและแสดงความคดิเห็นต่องบการเงนิของบรษิทั 
พรอ้มก าหนดค่าตอบแทนส าหรบังบการเงนิของบรษิทัส าหรบัปี 2564 เป็นเงนิจ านวน 1,990,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาท) ซึ่ง
เป็นอตัราเท่ากบัปี 2563 ทัง้นี้ ค่าสอบบญัชดีงักล่าวไม่รวมถงึค่าบรกิารอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากม ีซึ่งบรษิัทจะจ่ายตามจรงิ โดยบรษิทั 
ส านักงาน อี วาย จ ากัด ได้ด าเนินการเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาแล้วเป็นจ านวน 7 ปี (ปี 2557-2563) รายละเอียดค่าสอบบัญชี
เปรยีบเทยีบ ดงันี้  

 

รายละเอยีด ปี 2562 ปี 2563 
ปี 2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

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

960,000 810,000 810,000 

รวมทัง้สิน้  2,570,000 1,990,000 1,990,000 
 
โดยผูส้อบบญัชตีามรายชื่อที่เสนอมานัน้ เป็นผูส้อบบญัชทีี่ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์และไม่มคีวามสมัพนัธ ์หรอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
แต่อย่างใด จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ รวมทัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงัรายชื่อที่เสนอ
ขา้งตน้ไม่มผีูส้อบบญัชคีนใดทีป่ฏบิตัหิน้าทีต่รวจสอบบญัชขีองบรษิทัมาแล้วเป็นเวลาเกนิ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั  

 
จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและเสนอขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ 
 
นางสาวสุพตัรา แกมแก้ว ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ท าไมค่าสอบบญัชปีี 2562 จงึมากกว่าปี 2563 แลปีที่เสนอ 

2564  
 
ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากในปี 2562 บรษิัทมกีารขยายธุรกิจ ซึ่งเกี่ยวกบัการท างบ 

Consolidate โดยบรษิทัมกีารเขา้ซื้อบรษิทัในต่างประเทศ ค่าสอบบญัชใีนปี 2562 จงึมรีาคาทีสู่ง แต่ในปี 2563 และปี 2564 มกีารเจรจาปรบั
ราคาลงคงเหลอืเท่าทีเ่สนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 
เนื่องจากไม่มขี้อซกัถามเพิม่เติม ศาสตราจารย์ ดร.รุธริ์ พนมยงค์จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมตอินุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละ

ก าหนดค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2564 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิแต่งตัง้นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 3972 หรือนางสาวอรวรรณ 
เตชวฒันสริกุิล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4807 หรอืนางสาวสุมนา พนัธพ์งษ์สานนท ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 5659 หรอืนางสาว
เกดิศริ ิกาญจนประกาศติ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6107 คนใดคนหนึ่งของบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั (EY) เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
และก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงนิ 1,990,000 บาท ตามรายละเอยีดทีเ่สนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้  
  

เหน็ดว้ย 433,313,040 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9993 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 3,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0007 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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วำระท่ี 8 พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
 
ประธานฯ เ ปิ ด โอกาส ให้กับผู้ ถื อ หุ้ น เ สนอ เ รื่ อ ง อื่ นที่ นอ ก เหนื อ จ ากวา ระที่ ก า หนดไ ว้ ในหนั ง สือ เชิญป ร ะชุ ม  

โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ .ศ. 2535  (และที่ได้มกีารแก้ไขเพิม่เติม) 
ก าหนดไวว่้า เมื่อทีป่ระชุมพจิารณาระเบียบวาระการประชุมตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึ่งมหุีน้นับ
รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสอืนัด
ประชุมอกีกไ็ด ้

 
ปรากฎว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอเรื่องอื่น 
 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ปรากฎว่ามผีูถ้อืหุน้มขีอ้ซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะ โดย

สรุปประเดน็ไดด้งันี้  
 
นายเอกพงศ ์โสภณอุดมพร ผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามมาม ี2 ค าถาม ดงันี้  
 
ค าถามที ่1 แนวโน้มรายไดปี้ 2564 เป็นอย่างไร 
 
 ค าถามที ่2 กรณีปัญหาเรอืสนิคา้ขวางคลองสุเอซมผีลกระทบกบั WICE หรอืไม่ อย่างไร 
 
นายชูเดช คงสุนทร กล่าวขอบคุณผูถ้ือหุ้น ส าหรบัค าถามและรายงานต่อที่ประชุมทราบว่าแนวโน้มรายได้ของบรษิทัในปี 2564 

ยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ในปีนี้ฝ่ายบรหิารมมีุมองเป็นบวกเนื่องจากอุตหกรรมรถยนต์ กลบัมาฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่องและ
ปรมิาณความตอ้งการของลูกคา้จากกลุ่มอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสย์งัอยู่ในรดบัทีส่งู 

ส่วนสถานการณ์เรอืเอเวอร์ กฟิเวน ทีป่ระสบอุบตัเิหตุขวางคลองสุเอซ บรษิทัไม่ไดร้บัผลกระทบทางตรง เนื่องจากไม่มสีนิคา้อยู่
บนเรอืล าดงักล่าว แต่จะมผีลกระทบทางออ้มในส่วนของภาพรวมของอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอื โดยการขนส่งสนิคา้ทางเรอืจะมกีารล่าช้า
กว่าก าหนด เน่ืองจากคลองสุเอซเป็นเสน้ทางสญัจรหลกั 

 
นายวรีพนัธ์ พูลเกษ ผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปีนี้ทางผูบ้รหิารมองว่าภาพรวมเศรษฐกิจจะมผีลกระทบกบั

ธุรกจิของบรษิทัเช่นไร ตวัอย่างเช่น ถ้ามกีารเปิดประเทศมากขึน้ทัว่โลก จะท าใหก้ารขนส่งทางเรอืและทางอากาศดขีึน้ ท าใหค้่าขนส่งถูกล ง
และจะกระทบกบัรายไดข้องบรษิทัหรอืไม่ หรอืจะท าใหก้ารขนส่งทางบกลดลงหรอืไม่ 

 
นายชูเดช คงสุนทร รายงานต่อทีป่ระชุมทราบว่า บรษิทัยงัคงมมีุมมองทีด่ตี่อภาพรวมเศรษฐกจิ โดยตลาดหลกัของบรษิทัคอืจนี 

และสหรฐัอเมรกิา ทีม่กีารฟ้ืนตวัดขีึน้ส าหรบัภาพรวมในการส่งออกจากสถานการณ์โควดิ 19 ส่วนการขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทาง
ทะเล กจ็ะเป็นไปตามความตอ้งการโดยถูกก าหนดดว้ยราคาค่าระวาง ทัง้นี้รายไดแ้ละก าไรของบรษิทัยงัคงรกัษาไวท้ีอ่ตัราเดมิ การขนส่งทาง
บกหรอืการขนส่งขา้มพรมแดนจะไดร้บัความนิยมต่อเน่ือง เน่ืองจากมกีารกระจายสนิคา้ในภูมภิาคมากขึน้  

 
ต่อจากนัน้ ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้า ร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นรวมถึงให้ข้อคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ในวนันี้ ซึ่งถอืเป็นก าลงัใจและแรงสนับสนุนทีส่ าคญัต่อคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารทุกท่านในการบริหาร
กิจการของบรษิัทต่อไป และขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ และผ่านพ้นวกิฤตจากสถานการณ์โรคระบาดนี้ไปด้วยกนั จากนัน้จงึกล่าวปิดการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564  
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ปิดการประชุมเมื่อเวลา 11:13 น. 
 
 
 
 
 
(ลงชื่อ) -นายเอกพล พงศส์ถาพร-        ประธานทีป่ระชุม 
                (นายเอกพล พงศส์ถาพร) 
 
 
 
 
 
     (ลงชื่อ) -นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข - ผูบ้นัทกึการประชุม 
                     (นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข) 

           เลขานุการบรษิทั 
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ประวติัของบุคคลท่ีได้รบักำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรบริษทั 
 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตัง้ : กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ/ 

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร /  
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน / 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและควำมยัง่ยืน  
(ไดผ่้านการพจิารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและ 

พจิารณาค่าตอบแทน) 
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล รุ่งเรอืงยศ   

(ไดร้บัการเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออกีวาระหนึ่ง) 
อาย ุ : 60 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ประวตักิารศกึษา : • ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 

• ปรญิญาตร ีComputer Science and Economics Finance; Cornell College, Iowa 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : • การสมัมนา CGR Workshop ครัง้ที ่1/2021 -IOD 

 การสมัมนา ทศิทาง ESG: จากทฤษฎสีู่การปฏบิตั ิ:PwC ประเทศไทย 
 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที ่41/2021 -IOD 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่171/2020 -IOD 

ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร /  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน / กรรมการก ากบัดูแลกจิการและความ
ยัง่ยนื  บรษิทั ไวส ์โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 

การถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่มกีารถอืหุน้ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ : ไม่ม ี
ประวตักิารท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื่น   

(ก) จ านวนกจิการทีด่ ารงต าแหน่งบรษิทัไม่จดทะเบยีน  
- ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง  

(ข) ชื่อบรษิทัจดทะเบยีน (อื่น) 
- ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง 

  
ไม่ม ี
 
ไม่ม ี

(ค) ระบุชื่อประเภทกจิการในกรณีทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บรหิารใน
กจิการดงักล่าว  

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง : 4 ปี 8 เดอืน (รวมระยะเวลาทีเ่ป็นอยู่ และระยะเวลาทีจ่ะด ารงต าแหน่งจนครบวาระ)  
การเขา้ร่วมประชุม ในปี 2564 :  ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 7 ครัง้ เขา้ร่วมประชุม 7 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 

 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 1 ครัง้ เขา้ร่วมประชุม 1 ครัง้  
(คดิเป็น 100%) 
 ประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร 4 ครัง้ เขา้ร่วมประชุม 4 ครัง้ (คดิเป็น 100%)  

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 
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 ประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและความยัง่ยนื 1 ครัง้ เขา้ร่วมประชุม 1 ครัง้ (คดิเป็น 
100%) 

มคีุณสมบตักิรรมการตามกฎหมาย
และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตาม
ประกาศของคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน 

: ใช ่

ประวตักิารกระท าผดิกฎหมายใน
ระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั 

: ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิ ทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท าโดยทุจรติ 

  
ขอ้มลูประกอบการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการอสิระ 

การมสี่วนไดเ้สยีในลกัษณะดงัต่อไปนี้ กบับรษิทั/บรษิทัใหญ่/บรษิทัย่อย/บรษิทัร่วม/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั
ฯ ในปัจจุบนัหรอืในช่วง 2 ปี ทีผ่่านมา  

-  เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั
เงนิเดอืนประจ า  

ไม่เป็น 

-  เป็น/ไม่เป็น ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) ไม่เป็น 

-  ม/ีไม่ม ีความสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นีัยส าคญั อนัอาจมผีลใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระ 
   (เช่น การซื้อ/ขายวตัถุดบิ/สนิคา้/บรหิาร/การใหกู้ย้มืหรอืการกูย้มืเงนิ) 

ไม่ม ี

-  เป็น/ไม่เป็น ญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั/บรษิทัย่อยท ไม่เป็น 

-  เป็น/ไม่เป็น กรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้ เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้ 
   รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ  ไม่เป็น 

 
หลกัเกณฑก์ำรสรรหำกรรมกำร 
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่าน
กระบวนการกลัน่กรองและพจิารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัแล้ว เหน็ว่า นายกมล รุ่งเรอืงยศ มคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการประกอบธุรกจิ
ของบรษิทัฯ ทัง้ยงัไดพ้จิารณาแล้วว่า นายกมล รุ่งเรอืงยศ มคีุณสมบตักิารเป็นกรรมการอสิระครบถ้วนตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้มคีวามรูใ้น
ธุรกิจโลจสิติกส์ และมปีระสบการณ์เกี่ยวกบังานโลจสิติกส์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถงึเป็นประโยชน์อย่างสงูต่อบรษิทัฯ อกีทัง้ในระหว่างการด ารงต าแหน่งไดป้ฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความรูค้วามสามารถ และช่วยผลกัดนัใน
การขยายธุรกิจ โดยเน้นการด าเนินงานที่โปร่งใส การบรหิารจดัการความเสี่ยงขององค์กร ปราศจากการทุจริตและคอร์รปัชนั ตลอดจน
สอดส่องและตดิตามการด าเนินงานของฝ่ายบรหิารใหแ้น่ใจว่าไดป้ฎิบตัิตามหลกัการดงักล่าว ท าใหบ้รษิทัฯ มผีลประกอบการทีโ่ดดเด่นในปี 
2564 ดังนัน้ การได้รับเลือกตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัทให้
เจรญิกา้วหน้าต่อไป  
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ประวติัของบุคคลท่ีได้รบักำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรบริษทั 
 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตัง้ : กรรมกำร  

(ไดผ่้านการพจิารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา 

และพจิารณาค่าตอบแทน) 

 
ชื่อ-นามสกุล : นายชเูดช คงสุนทร   

(ไดร้บัการเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออกีวาระหนึ่ง) 
อาย ุ : 58 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย  
ประวตักิารศกึษา : • ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรบ์ณัฑติ สาขาพาณิชนาว ี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : • ผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที ่24 - IOD 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่SEC/2014 – IOD  
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ /กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกจิ  

บรษิทั ไวส ์โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
การถอืหุน้ในบรษิทั : จ านวน 86,139,320 หุน้ (13.21%) (ปิดสมุดทะเบยีนหุน้ ณ วนัที ่10/03/2565) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ : เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่  
ประวตักิารท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื่น   

(ก) จ านวนกจิการทีด่ ารงต าแหน่งบรษิทัไม่จดทะเบยีน 
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ  

(ข) ชื่อบรษิทัจดทะเบยีน (อื่น) 
- ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง 

  
บรษิทั ยโูรเอเชยี ทรานสปอรต์ จ ากดั 
บรษิทั ยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส ์จ ากดั 
บรษิทั WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. (เขตบรหิารพเิศษฮ่องกง) 
บรษิทั WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd (ประเทศสงิคโปร)์ 
บรษิทั ไวส ์ซพัพลายเชน โซลูชัน่ส ์จ ากดั 

(ค) ระบุชื่ อประเภทกิจการในกรณีที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

: ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการดังกล่าว

 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง : 11 ปี (รวมระยะเวลาทีเ่ป็นอยู่ และระยะเวลาทีจ่ะด ารงต าแหน่งจนครบวาระ)  
การเขา้ร่วมประชุม ในปี 2564 
 

: ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 7 ครัง้ เขา้ร่วมประชุม 7 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย
และ ไม่ มีลักษณะต้ อ งห้ า มต าม
ประกาศของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน 

: ใช่  
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ประวัติการกระท าผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั 

: ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิ ทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท าโดยทุจรติ 

 
หลกัเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร 
คณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบใหน้ าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซึง่ไดพ้จิารณาผ่าน
กระบวนการกลัน่กรองและพจิารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัแล้ว เหน็ว่า นายชูเดช คงสุนทร มคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ มีความรู้ ความช านาญในสายงานบริหาร และประสบการณ์มากกว่า 29 ปี ในวงการโลจิสติกส์ มีวิสยัทศัย์กว้างไกล ทัง้ยงั
บรหิารงานดว้ยความซื่อสตัย์ และโปร่งใส ดงันัน้ การไดร้บัเลอืกตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง จะช่วยสรา้งความต่อเนื่องในการ
บรหิารกจิการของบรษิทัฯ อย่างมปีระสทิธภิาพ  
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ประวติัของบุคคลท่ีได้รบักำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรบริษทั 
 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตัง้ : กรรมกำร / กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและ 

ควำมยัง่ยืน  
(ไดผ่้านการพจิารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและ 

พจิารณาค่าตอบแทน) 
 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุศรนิทร ์ต่วนชะเอม   
(ไดร้บัการเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออกีวาระหนึ่ง) 

อาย ุ : 50 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย  
ประวตักิารศกึษา : • ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ (MBA)  

  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร ์สาขาเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
• ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :  การสมัมนา CGR Workshop ครัง้ที ่1/2021 - IOD 
 หลกัสูตรวเิคราห์ปัจจุบนั รูท้นัอนาคต ผ่านงบการเงนิ ปี 2562 - สภาวชิาชพีบญัช ีในพระ
บรมราชปูถมัภ ์
 หลกัสตูรการวเิคราะห์งบกระแสเงนิสดและการบรหิารกระแสเงนิสด ปี 2562 - สภาวชิาชพี
บญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่148/2018 - IOD 
 หลกัสตูรStrategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที ่5/2017 - SET 

ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ / กรรมการก ากบัดูแลกจิการและความยัง่ยนื / ผูอ้ านวยการ ฝ่ายการเงนิและบญัชี  
บรษิทั ไวส ์โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 

การถอืหุน้ในบรษิทั : จ านวน 200,000 หุน้ (0.0003 %) (ปิดสมุดทะเบยีนหุน้ ณ วนัที ่10/03/2565) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ : ไม่ม ี 
ประวตักิารท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื่น   

(ก) จ านวนกจิการทีด่ ารงต าแหน่งบรษิทัไม่จดทะเบยีน 
กรรมการ  

(ข) ชื่อบรษิทัจดทะเบยีน (อื่น) 
- ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง 

  
บรษิทั ยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส ์จ ากดั 

(ค) ระบุชื่อประเภทกจิการในกรณีทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

: ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการดังกล่าว 

 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง : 8 ปี (รวมระยะเวลาทีเ่ป็นอยู่ และระยะเวลาทีจ่ะด ารงต าแหน่งจนครบวาระ)  
การเขา้ร่วมประชุม ในปี 2564 
 

: ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 7 ครัง้ เขา้ร่วมประชุม 7 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 
ประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและความยัง่ยนื 1 ครัง้ เขา้ร่วมประชุม 1 ครัง้ (คดิเป็น 
100%)  
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มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย
และ ไม่ มีลกัษณะต้ อ งห้ า มต าม
ประกาศของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน 

: ใช่  

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั 

: ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิ ทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท าโดยทุจรติ 

 
หลกัเกณฑก์ำรสรรหำกรรมกำร 
คณะกรรมการบรษิทั เหน็ชอบใหน้ าเสนอที่ประชุมผูถ้อืหุ้นตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซึ่งไดพ้จิารณา
ผ่านกระบวนการกลัน่กรองและพจิารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัแล้ว เหน็ว่า นางสาวบุศรนิทร์ ต่วนชะเอม มคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการ
ประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ มคีวามรู ้ความช านาญทางดา้นการบญัช ีและการเงนิ การด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส ปราศจากการทุจรติและ
คอรร์ปัชนั ดงันัน้ การไดร้บัเลอืกตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง จะช่วยสรา้งความต่อเน่ืองในการบรหิารกจิการของบรษิทัฯ อย่างมี
ประสทิธภิาพ  
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 นิยำมกรรมกำรอิสระของบริษทั ไวส ์โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนิยาม “กรรมการอสิระ”  เท่ากบัขอ้ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ดงันี้ 
 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อยบรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ดงันี้ ใหน้ับรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย  
 

2. ไม่เป็น หรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ าหรอืผู้มอี านาจควบคุมของ  
บรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของ บรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ด้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถงึ
กรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ  
 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง และ
บุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผู้ มี
อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย  
 

4. ไม่ม ีหรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของ
บรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้ ี
อ านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุม
ของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่นอวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 
 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรอืให้เช่า
อสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรวิาร หรอืการให ้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบั หรอืใหกู้้ยมื ค ้า
ประกนั การใหส้นิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ที่
ตอ้งช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัหรอืตัง้แต่ยีส่บิลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่า
กว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวให้เป็นไปตามวธิีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระ
หนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั  
 

5. ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บริษทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ 
และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของงส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิัท
ย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

 
6. ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย หรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบั

ค่าบรกิารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของ  
บรษิัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวชิาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ  
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7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ขึน้ เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ ซึง่เป็นผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ 

 
8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนั ทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนที่มี

นัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษา ทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ
หนึ่งของจ านวนหุน้ ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบั
กจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

 
9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ  

 
 ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระทีม่ลีกัษณะเป็นไปตามวรรรหนึ่ง 1 ถงึ 9 แล้ว กรรมการอสิระอาจไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการใหต้ดัสนิในการด าเนินกิจการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
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กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั ส ำหรบัปี 2565 
 
 หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนกำรเสนอค่ำตอบแทน  
 คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาเปรยีบเทยีบกบัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
เป็นบรษิัท ที่มขีนาดธุรกิจใกล้เคยีงกนัหรอือยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนุ มตัิ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั ประจ าปี 2565 โดยเงื่อนไขและหลกัเกณฑใ์นการจ่ายใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั  
 องคป์ระกอบค่าตอบแทน ประกอบดว้ย  
 1. ค่าตอบแทนในรปูแบบค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 
   คงอตัรำเดิม ค่าตอบแทนในรปูแบบค่าเบีย้ประชุม รายครัง้ แก่ 

1. คณะกรรมการบรษิทัฯ  ประธานกรรมการบรษิทั  จ านวน 40,000 บาทต่อครัง้  
      กรรมการ   จ านวน 20,000 บาทต่อครัง้ 

2. คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการ  จ านวน 25,000 บาทต่อครัง้  
      กรรมการ   จ านวน 20,000 บาทต่อครัง้ 

( กรรมการชุดย่อย คอืกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
องคก์ร และกรรมการก ากบัดูแลกจิการและความยัง่ยนื) 

 2. ค่าตอบแทนในรปูแบบโบนัสพเิศษ ของกรรมการบรษิทัฯ โดยเหน็ชอบให้พจิารณาจดัสรรจากผลการด าเนินงาน แต่ไม่เกนิ 1%  
  

องคป์ระกอบค่ำตอบแทน 
ค่ำเบีย้ประชุม (บำท/ครัง้) 

ปี 2564 ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) 

1. ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

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

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

2. ค่ำตอบแทนกรรมกำรชุดย่อย 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
25,000 บาท /ครัง้ 
20,000 บาท / คน / ครัง้ 

คงเดิม 
25,000 บาท /ครัง้ 
20,000 บาท / คน / ครัง้ 

3. โบนัสพิเศษ พิจารณาจัดสรรจากผลการ
ด าเนินงาน แต่ไม่เกนิ 1% 

พิจารณาจัดสรรจากผลการ
ด าเนินงาน แต่ไม่เกนิ 1% 

4. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ  ไม่ม ี ไม่ม ี
 
  ทัง้นี้ มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนพจิารณาจดัสรรค่าตอบแทนใน วงเงินจ ำกดัไม่เกิน 5,000,000 
บำท ทีผู่ถ้อืหุน้อนุมตั ิเป็นค่าตอบแทนเบีย้ประชุมและโบนัสพเิศษใหก้บักรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยใหส้อดคลอ้งกบับทบาท 
หน้าที ่และความรบัผดิชอบ และน าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนเบี้ยประชุมต่อไป ส่วนของเงนิโบนัสที่
จ่ายปลายปีจะขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานประจ าปี โดยใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการ 
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ข้อมูลเก่ียวกบักรรมกำรอิสระและเป็นกรรมกำรตรวจสอบ ท่ีบริษทัฯ 
เสนอช่ือให้เป็นผู้มอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น 

 

 
 
 
ชื่อ – นามสกุล นายบุญเกรยีง ธนาพนัธส์นิ 
ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการและความยัง่ยนื 
อาย ุ 64 ปี 
ทีอ่ยู่ 80 ซ.สนันิบาตเทศบาล แขวงจนัทรเกษม  

เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ  
วุฒกิารศกึษา  • ปรญิญาโท หลกัสตูร Real Estate and Housing  

Development จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศ์าสตร ์และการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร  - ไม่ม ี-  
การถอืหุน้ในบรษิทั  - ไม่ม ี- 
การม/ีไม่มสี่วนไดเ้สยีพเิศษ  
ในวาระทีเ่สนอในการประชุม 

- ไม่มสี่วนไดเ้สยีพเิศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุม 
AGM ครัง้นี้   

 

ชื่อ – นามสกุล ศาสตราจารย ์ดร.รุธริ ์พนมยงค ์   
ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
อาย ุ 55 ปี 
ทีอ่ยู่ 39/87 หมู่ที ่3 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็   

จงัหวดันนทบุร ี
วุฒกิารศกึษา  • ปรญิญาเอก  โลจสิตกิสร์ะหว่างประเทศ,  

Cardiff University, Wales, United Kingdom  
• ปรญิญาโท กฏหมายธุรกจิระหว่างประเทศ 
  Universite de Paris I, Pantheon-Sorbonne, France 
• ปริญญาตรี กฎหมายระหว่างประเทศ , Universite de Paris I, Pantheon-Sorbonne, 
France 

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร  - ไม่ม ี-  
การถอืหุน้ในบรษิทั  - ไม่ม ี- 
การม/ีไม่มสี่วนไดเ้สยีพเิศษ  
ในวาระทีเ่สนอในการประชุม 

- ไม่มสี่วนไดเ้สยีพเิศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุม 
AGM ครัง้นี้   
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก. 
Proxy Form A 

 

เขยีนที.่....................................................................................... 
                                                                                               Made at 

วนัที.่.................เดอืน........................................พ.ศ............................... 
                                                                                      Date              Month                               Year 

 
(1)  ขา้พเจา้.................................................................................……………สญัชาต…ิ……..........................................…........... 
       I / We                                                                               Nationality 

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

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ไวส ์โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)   
As a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited, 

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิ้นรวม.......................................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...............................................เสยีง ดงันี้ 
holding a total number of                                           shares and having total voting right of                                  votes as follow: 

หุน้สามญั.............................................................หุน้ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................................เสยีง 
                Ordinary share                                      shares, with the voting right of                                           votes 

หุน้บุรมิสทิธ.ิ.........................................................หุน้ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................................เสยีง 
Preferred share                       shares, with the voting right of                                              votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้
       Hereby appoint 

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

(2) ศำสตรำจำรย ์ดร.รธิุร ์พนมยงค ์อายุ 55 ปี อยู่บา้นเลขที ่39/87 หมู่ที ่3 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี  
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 ธนำพนัธ์สิน อายุ 64 ปี อยู่บา้นเลขที ่80 ซอยสนันิบาตเทศบาล แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

Mr. Boongrieng Thanaphansin Age 64 years, Residing at No. 80 Soi Sun Ni Bath Tedsaban, Chun Ka Sam, Chatuchak, 

Bangkok  

อากร
แสตมป์ 
Stamp 
20 บาท 

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


 

             


 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 7 



 
37 

คนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ในวนัที ่29 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) หรอืจะพงึเลื่อนไป
ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

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. 
 

 

กจิการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉันทะ 
ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

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......................................................................................................ผูม้อบฉนัทะ

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

ลงชื่อ.....................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (................................................................................................) Proxy 

 
ลงชื่อ.....................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (................................................................................................) Proxy 

 
     ลงชื่อ.....................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

ลงชื่อ.....................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (................................................................................................)  Proxy 

 
 

หมำยเหตุ: ผูถ้อืหุน้ที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

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 

 

เขยีนที.่....................................................................................... 
                                                                                                Made at 

วนัที.่.................เดอืน........................................พ.ศ............................... 
                                                                                      Date               Month                              Year 

 
(1)  ขา้พเจา้.................................................................................……… ..........สญัชาต…ิ……..........................................…........ 
       I / We                                                                                   Nationality 

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

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ไวส ์โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)   
As a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited, 

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิ้นรวม......................................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั................................................เสยีง ดงันี้ 
holding a total number of                                             shares and having total voting right of                                votes as follow: 

หุน้สามญั.................................................หุน้ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั................................................................เสยีง 
              Ordinary share                                     shares, with the voting right of                                              votes 

หุน้บุรมิสทิธ.ิ.............................................หุน้ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...............................................................เสยีง 
Preferred share                       shares, with the voting right of                                              votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้
       Hereby appoint 

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

(2) ศำสตรำจำรย ์ดร.รธิุร ์พนมยงค ์อายุ 55 ปี อยู่บา้นเลขที ่39/87 หมู่ที ่3 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี  
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 ธนำพนัธ์สิน อายุ 64 ปี อยู่บา้นเลขที ่80 ซอยสนันิบาตเทศบาล แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

Mr. Boongrieng Thanaphansin Age 64 years, Residing at No. 80 Soi Sun Ni Bath Tedsaban, Chun Ka Sam, Chatuchak, 

Bangkok  

อากร
แสตมป์ 
Stamp 
20 บาท 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2565 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ในวนัที ่29 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น.ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) หรอืจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้  ดงันี้ 
  In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows: 
 
ระเบียบวำระท่ี 1 รบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 
Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021  

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

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein: 
  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 

 
ระเบียบวำระท่ี 2 รบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2564 

Agenda 2 To acknowledge the operating results for the year 2021 
(ระเบยีบวาระนี้ เป็นเรื่องเพื่อทราบ จงึไม่ตอ้งลงคะแนนเสยีง) 
(This agenda is for acknowledgement, voting is not required) 
 

ระเบียบวำระท่ี 3 รบัทรำบแผนกำรออกหุ้นและเสนอขำยหุ้นสำมญัต่อประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และกำรเข้ำ
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ของบริษทั ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส ์จ ำกดั 

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. 

(ระเบยีบวาระนี้ เป็นเรื่องเพื่อทราบ จงึไม่ตอ้งลงคะแนนเสยีง) 
            (This agenda is for acknowledgement, voting is not required) 

 
ระเบียบวำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมติังบแสดงฐำนทำงกำรเงินและงบก ำไรเบด็เสรจ็ ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
Agenda 4 To Consider and Approve the Financial Statement for the year ended 31 December, 2021 

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

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein: 
  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
--
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ระเบียบวำระท่ี 5 พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2564 
Agenda 5 To Consider and Approve the Allocation of Net Profit and Dividend Payment for Year 2021 

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

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein: 
  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 

 
ระเบียบวำระท่ี 6 พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ  
Agenda 6 To Consider the Election of Directors to Replace those Retiring 

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

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein: 
กำรแต่งตัง้กรรมกำรทัง้ชุด 
To elect directors as a whole 
 
  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 
 
กำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
Appointment of the certain directors as follows: 
ชื่อกรรมการ  นำยกมล รุ่งเรืองยศ    กรรมกำรอิสระ  
Name of Director:  Mr. Komol Rungruanyot   Independent Director 
 
  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 
 
ชื่อกรรมการ  นำยชูเดช คงสุนทร     กรรมกำร 
Name of Director:  Mr.Chudet Kongsoonthorn   Director 
 
  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 
 
ชื่อกรรมการ  นำงสำวบุศรินทร ์ต่วนชะเอม   กรรมกำร   
Name of Director Ms. Busarin Tuanchaem   Director 
 
  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 
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ระเบียบวำระท่ี 7 พิจำรณำอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2565 
Agenda 7 To consider and approve the Directors' remuneration for the year 2022 

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

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein: 
  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 
 

ระเบียบวำระท่ี 8 พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2565 
Agenda 8 To consider and appoint the auditors and determine the audit fees for the year 2022 

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

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein: 
  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

    Approve                     Disapprove  Abstain 
 

ระเบียบวำระท่ี 9 พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ 
Agenda 9 To consider other matters (if any) 

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

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein: 
  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

  Approve                     Disapprove  Abstain 
 

(5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ ให้ถอืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
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) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน  หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีาร

พจิารณาหรอืลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เติมข้อเท็จจรงิ
ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
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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กจิการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉันทะ 
ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

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

 
ลงชื่อ.......................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (............................................................................... ...................) Proxy 

 
ลงชื่อ.......................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (................................................................................................ ..) Proxy 

 
ลงชื่อ.......................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (..................................................................................................)  Proxy 

 
หมำยเหตุ: 1 ผูถ้อืหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้

ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

 2. วาระเลอืกตัง้กรรมการ เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

 3. ในกรณีที่มวีาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไดข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ 

ข. ตามแนบ 

Remarks: 1 The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one Proxy. 

 2. In the agenda regarding election of directors, the entire individual nominated directors, can be elected 

 3. In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B 


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 
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ใบประจ ำต่อแบบพิมพห์นังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 

2565 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ในวนัที ่29 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) หรอืทีจ่ะพงึเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
Authorizing the Proxy to vote for every Items at his/her own discretion. 

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

 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสยีง 
Approve  Disapprove  Abstain 

  
วาระที.่................... เรื่อง....................................................................................................................... ................................ 
Agenda                  Subject: 

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

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

 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสยีง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที.่................... เรื่อง....................................................................................................................... ................................. 
Agenda                  Subject: 

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

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

 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสยีง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที ่               เรื่อง เลอืกตัง้กรรมการ (ต่อ)        
Agenda                  Subject: 
 

ชื่อกรรมการ         
Name of Director: 

 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสยีง 
Approve  Disapprove  Abstain 
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ชื่อกรรมการ         
Name of Director: 

 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสยีง 
Approve  Disapprove  Abstain 

ชื่อกรรมการ         
Name of Director: 

 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสยีง 
Approve  Disapprove  Abstain 

ชื่อกรรมการ         
Name of Director: 

 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสยีง 
Approve  Disapprove  Abstain 

ชื่อกรรมการ         
Name of Director: 

 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสยีง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะถูกตอ้งบรบิูรณ์และเป็นความจรงิทุกประการ 
I/We certify that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true. 
 
 
 
      ลงชื่อ........................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
                                Signed (...................................................................) Shareholder  
 
                              
      ลงชื่อ....................................................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                                                                Signed (.................................................................) Proxy 
 
 
      ลงชื่อ.........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                                                                Signed (..................................................................) Proxy 
 
 
      ลงชื่อ......................................................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ  
                                                                Signed (..................................................................) Proxy 
 
 
หมำยเหต:ุ    1.   โปรดตดิอากรแสตมป์ 20.-บาท 
      2. กรุณาแนบส าเนาบตัรประชาชน (ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง) ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มใบมอบฉนัทะฉบบันี้ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค. 

Proxy Form C 
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดแูลหุ้น) 
 

 

  เขยีนที.่................................................................................. 
Made at 

วนัที.่.................เดอืน........................................พ.ศ............................... 
Date             Month                               Year 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้  
Shareholders’ Registration No. 
 

(1) ขา้พเจา้.................................................................................………............สญัชาต…ิ……..........................................…..... 
       I / We                                                                                    Nationality 

ในฐานะผูป้ระกอบการธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ (Custodian) 
ใหก้บั ...................................................................................................................... ................. 
As the Custodian for 
 

ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ไวส ์โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน)   
AS a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited (“The Company”)  

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิ้นรวม......................................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั................................................เสยีง ดงันี้ 
holding a total number of                                           shares and having total voting right of                                  votes as follow: 

หุน้สามญั......................................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...........................................................เสยีง 
             Ordinary share                                   shares, with the voting right of                                                 votes 

หุน้บุรมิสทิธ.ิ..................................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................................... เสยีง 
Preferred share                shares, with the voting right of                                                     votes 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้
       Hereby appoint 

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

(2) ศาสตราจารย ์ดร.รธิุร ์พนมยงค ์อายุ 55 ปี อยู่บา้นเลขที ่39/87 หมู่ที ่3 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี  
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 ธนาพนัธ์สิน อายุ 64 ปี อยู่บา้นเลขที ่80 ซอยสนันิบาตเทศบาล แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

Mr. Boongrieng Thanaphansin Age 64 years, Residing at No. 80 Soi Sun Ni Bath Tedsaban, Chun Ka Sam, Chatuchak, 

Bangkok  

 

อากรแสตมป์ 
Stamp 
20 บาท 

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


 

             

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 7 
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10:00 ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรอืจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 
           I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
    มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อื และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้ 
         Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
    มอบฉนัทะบางส่วน คอื  หุน้สามญั                            หุน้  และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้                              เสยีง 
         Grant partial shares of   Ordinary share                        shares, entitled to voting right                                   votes 

หุน้บุรมิสทิธ.ิ..................................................หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได.้...................................... เสยีง 
Preferred share                shares, entitled to voting right of                                         votes 

 รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด ..................................................... เสยีง  
 Total voting right vote (s) 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้  ดงันี้ 
  In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows: 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 

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

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

เหน็ดว้ย ………………เสยีง          ไม่เหน็ดว้ย ………………เสยีง            งดออกเสยีง ………………เสยีง  
Agree                     votes         Disapprove                  votes            Abstain                       votes 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 รบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 
Agenda 2 To acknowledge the operating results for the year 2021 

(ระเบยีบวาระนี้ เป็นเรื่องเพื่อทราบ จงึไม่ตอ้งลงคะแนนเสยีง) 
(This agenda is for acknowledgement, voting is not required) 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 รบัทราบแผนการออกหุ้นและเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และการเข้า

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ของบริษทั ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส ์จ ากดั 
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. 
(ระเบยีบวาระนี้ เป็นเรื่องเพื่อทราบ จงึไม่ตอ้งลงคะแนนเสยีง) 

      (This agenda is for acknowledgement, voting is not required) 

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

--------------------------------- 
--
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ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานทางการเงินและงบก าไรเบด็เสรจ็ ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
Agenda 4 To Consider and Approve the Financial Statement for the year ended 31 December, 2021 

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

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

เหน็ดว้ย ………………เสยีง          ไม่เหน็ดว้ย ………………เสยีง                งดออกเสยีง ………………เสยีง  
Agree                      votes         Disapprove                 votes               Abstain                       votes 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 

Agenda 5 To Consider and Approve the Allocation of Net Profit and Dividend Payment for Year 2021 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

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

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein: 
เหน็ดว้ย ………………เสยีง          ไม่เหน็ดว้ย ………………เสยีง                งดออกเสยีง ………………เสยีง  
Agree                     votes         Disapprove                  votes               Abstain                        votes 
                        

 
ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
Agenda 6 To Consider the Election of Directors to Replace those Retiring 

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

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein: 
การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
To elect directors as a whole 

เหน็ดว้ย ………………เสยีง          ไม่เหน็ดว้ย ………………เสยีง              งดออกเสยีง ………………เสยีง  
Agree                     votes         Disapprove                 votes               Abstain                      votes 

 
การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
Appointment of the certain directors as follows: 
ชื่อกรรมการ  นายกมล รุ่งเรืองยศ    กรรมการอิสระ  
Name of Director:  Mr. Komol Rungruanyot   Independent Director  

เหน็ดว้ย ………………เสยีง          ไม่เหน็ดว้ย ………………เสยีง             งดออกเสยีง ………………เสยีง  
Agree                     votes         Disapprove                votes               Abstain                      votes 

 
ชื่อกรรมการ  นายชูเดช คงสุนทร     กรรมการ 
Name of Director:  Mr.Chudet Kongsoonthorn   Director  

เหน็ดว้ย ………………เสยีง          ไม่เหน็ดว้ย ………………เสยีง             งดออกเสยีง ………………เสยีง  
Agree                     votes         Disapprove                   votes           Abstain                       votes 

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


 

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


 


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 
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ชื่อกรรมการ  นางสาวบุศรินทร ์ต่วนชะเอม   กรรมการ   
Name of Director Ms. Busarin Tuanchaem   Director 

เหน็ดว้ย ………………เสยีง          ไม่เหน็ดว้ย ………………เสยีง           งดออกเสยีง ………………เสยีง  
Agree                      votes         Disapprove                votes          Abstain                         votes 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
Agenda 7 To consider and approve the Directors' remuneration for the year 2022 

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

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

เหน็ดว้ย ………………เสยีง          ไม่เหน็ดว้ย ………………เสยีง                งดออกเสยีง ………………เสยีง  
Agree                     votes         Disapprove                 votes               Abstain                        votes 

 
ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 
Agenda 8 To consider and appoint the auditors and determine the audit fees for the year 2022 

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

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

เหน็ดว้ย ………………เสยีง          ไม่เหน็ดว้ย ………………เสยีง             งดออกเสยีง ………………เสยีง  
Agree                      votes         Disapprove                 votes             Abstain                      votes 
 

ระเบียบวาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
Agenda 9 To consider other matters (if any) 

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

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

เหน็ดว้ย ………………เสยีง          ไม่เหน็ดว้ย ………………เสยีง             งดออกเสยีง ………………เสยีง  
Agree                     votes         Disapprove                  votes              Abstain                      votes 

 
(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่

ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
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) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีาร

พจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้้างต้น รวมถงึกรณีที่มกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เติมขอ้เทจ็จรงิ
ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

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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กจิการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉันทะ 
ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

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

 
ลงชื่อ...........................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (.................................................................................................................) Proxy 

 
ลงชื่อ...........................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (.................................................................................................................) Proxy 

 
ลงชื่อ...........................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (.................................................................................................................) Proxy 

 
หมายเหตุ: 
1. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลใหเ้ท่านัน้ 
2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉนัทะ คอื 

(1) หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน 
(2) หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดยีน (Custodian)  

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการ เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
5. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไดข้้างต้นผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอื

มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
Remarks:  
1. The Proxy Form C is only for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a 

custodian in Thailand to be the share depository. 
2. Documents required to be submitted with this proxy form are:  

(1) A power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this proxy form on his/her behalf 
(2) A document confirming that person who signs the proxy form is licensed to operate the custodian business 

3. The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to 
more than one Proxy. 

4. In the agenda regarding election of directors, the entire individual nominated directors, can be elected 
5. In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to 

this Proxy Form C 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 
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ใบประจ ำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้ นของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน)  ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  ประจ าปี 2565  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอื่นด้วย 
The appointment of proxy by a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited, for the Shareholders’ Annual General 
Meeting 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.................... เร่ือง........................................................................................... ............................................................... 
Agenda                  Subject: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ชื่อกรรมการ         
Name of Director: 

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

 
ชื่อกรรมการ         
Name of Director: 

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

 
ชื่อกรรมการ         
Name of Director: 

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

 
ชื่อกรรมการ         
Name of Director: 

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

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



 
 บริษทั ไวส ์โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)                                         เอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565  

 

เอกสำรส ำหรบักำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
 

บุคคลธรรมดำ 
1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้แสดงส าเนารูปถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุเท่านัน้ เช่น บัตร

ประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขบัขี่ หรอืหนังสอืเดนิทาง และหากมกีารเปลี่ยน ชื่อ -นามสกุล ให้ยื่น
หลกัฐานประกอบ พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 
2.1 หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีส่่งมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
 2.2 ส าเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้ ตามขอ้ 1 และผูถ้อืหุน้ไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

2.3 ส าเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ ตามขอ้ 1 และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
นิติบุคคล 

1. กรณีผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ (กรรมการ) เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
1.1  แสดงเอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิุคคลเช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1 
1.2  ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้อายุไม่เกนิ 3 เดอืนซึ่งลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยผูแ้ทน

นิตบิุคคล (กรรมการ) และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคล
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

2. กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เขา้ร่วมประชุม 
2.1  หนังสอืมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสอืนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมอืชื่อของผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
2.2  ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดอืนซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิุคคลซึ่งลงนามในหนังสอืมอบฉันทะมอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่
เป็นผูถ้อืหุน้ 

2.3  ส าเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะและลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
2.4  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รบัมอบฉันทะ เช่นเดยีวกบกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และ ผู้รบัมอบฉันทะได้ลง

ลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
3. กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ 

3.1  ใหเ้ตรยีมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดยีวกบักรณีนิตบิุคคล ขอ้ 1 หรอื 2  
3.2  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐาน

ดงัต่อไปนี้เพิม่เตมิ 
1) หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน 
2) หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ Custodian  

ทัง้นี้เอกสารทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาดว้ย และใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูแ้ทนนิตบิุคคลนัน้
รบัรองความถูกตอ้งของค าแปล 
** โดยบรษิทัฯ จะไม่ท าการขอเอกสารเพิม่เตมิ หรอืสรา้งภาระใหผู้ถ้อืหุน้เกนิสมควร (เช่น ไม่มกีารก าหนดให ้ตอ้งใชบ้ตัรประชาชน
ตวัจรงิของผูม้อบอ านาจ, ก าหนดในสิง่ทีน่อกเหนือไปจากเอกสารหรอืหนังสอืเวยีนของทางการทีเ่กีย่วขอ้ง) ** 

 
 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 8 
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วิธีกำรมอบฉันทะ 
 บรษิทัฯ ไดจ้ดัส่งหนังสอืมอบฉันทะทีจ่ดัพมิพ์ จ านวน 3 แบบ คอื แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ใหผู้ถ้อืหุน้แต่ละรายตามแบบที่กรม
พฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ าหนดไว ้จ านวน 3 แบบ ดงันี้  
 แบบ ก. เป็นแบบหนังสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่่ายไม่ซบัซอ้น 
 แบบ ข. เป็นแบบหนังสอืมอบฉนัทะทีก่ าหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั 
 แบบ ค. เป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็น ผูร้บัฝากและดูแลหุน้  
 
ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E - AGM) ของบริษทัได้ด้วยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะได้โดย
ด ำเนินกำร ดงัน้ี 
1.  เลอืกใชห้นังสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึง เพยีงแบบเดยีวเท่านัน้ ดงันี้ 
 1.1  ผูถ้อืหุน้ทัว่ไปจะเลอืกใชห้นังสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านัน้ 
 1.2  ผูถ้อืหุน้ทีป่รากฏชื่อตามสมุดทะเบยีนเป็นผูล้งทุนตางประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ จะ

เลอืกใชห้นังสอืมอบฉนัทะ แบบใด แบบหน่ึงจากทัง้ 3 แบบ 
2.  มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผูถ้อืหุน้ หรอืเลอืกมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัคนใดคนหนึ่ง โดยให้

ระบุชื่อพรอ้มรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถอืหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรอืกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอสิระ ตามทีบ่รษิทัระบุไว้ใน
หนังสอืมอบฉนัทะ โดยเลอืกเพยีงท่านเดยีวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 

3.  ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท เพื่อใหถู้กตอ้งและมผีลผกูพนัตามกฎหมาย 
4.  ส่งหนังสอืมอบฉนัทะซึง่กรอกรายละเอยีดครบถ้วนแล้ว พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานขา้งต้น มายงัส านักงานใหญ่ของบรษิทัฯที่ 

4.1)  ทางอเิลก็ทรอนิกส:์ E-mail: secretary2@wice.co.th และ 
4.2) ฉบบัจรงิทางไปรษณีย:์ “ฝ่ายเลขานุการบรษิทั” เลขที ่88/8 ถนนนนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวนัที่ 25 เมษายน 2565 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯได้มเีวลาตรวจสอบ
เอกสารและให้ทนัเวลาเริ่มประชุม ทัง้นี้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะหลายคนเพื่อ
แบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียง
บางส่วน น้อยกว่าจ านวนทีต่นถอือยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ทีผู่ถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและ
ดูแลหุน้ตามหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 
 

กำรเข้ำร่วมประชุม 
 บรษิทัฯ จะเริม่เปิดระบบการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ก่อนเริม่การประชุม ตัง้แต่ 9.00 น. เป็นตน้ไป ในวนัศุกรท์ี ่29 
เมษายน 2565 ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านัน้ โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุมศาลาแดง โรงแรมอสีตนิ แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ 
ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไม่มกีารจดัเตรยีมสถานที/่หอ้งประชุมส าหรบัรองรบัผู้ถอืหุน้เพิม่เตมิแต่อย่างใด การลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุม การออก
เสยีงลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีงจะด าเนินการผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมด 
 
กำรออกเสียงลงคะแนน 
 ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน 
 1. ประธานทีป่ระชุมขอใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ 
 2. ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์จะออกเสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ใหท้ าเครื่องหมายลงในช่องไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพื่อใหร้ะบบ

ประมวลผล 
 3. ผูถ้อืหุน้ทีเ่หน็ดว้ย หรอืไม่ท าเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเสยีง จะถอืว่าอนุมตัติามทีป่ระธานฯ เสนอต่อทีป่ระชุม 
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เกณฑก์ำรนับคะแนนเสียง 
1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสยีง และให้ถือเอาเสยีงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้

ประธานฯ มเีสยีงชีข้าดอกีเสยีงหนึ่งต่างหากจากฐานทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ 
2. การนับผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ บรษิทัฯ จะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชุมเฉพาะทีอ่อกเสยีงไม่เหน็ดว้ย และงด

ออกเสยีง แลว้น าไปหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะทีไ่ดบ้นัทกึไวล้่วงหน้า 
3. การแจง้ผลการลงคะแนนเสยีงจะระบุคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสยีง โดยในแต่ละวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้เข้า

ประชุม 
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ข้อบงัคบัของบริษทั ไวส ์โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

หมวด 4 
กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ขอ้ 38 คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ การประชุมเช่นว่านี้ใหเ้รยีกว่า “ประชุมสามญั” 

การประชุมสามญัดงักล่าวให้กระท าภายในสี ่(4) เดอืนภายหลงัการสิ้นสุดรอบปีทางการบญัชขีองบรษิัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้
เรยีกว่า “ประชุมวสิามญั” 
 
 คณะกรรมการจะเรยีกประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่คณะกรรมการจะเหน็สมควร หรอืเมื่อผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคนซึง่มหุีน้นับ
รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็น
การประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ 
คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายในสีส่บิหา้ (45) วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 
 ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนัหรอืผูถ้อืหุน้คน
อื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ด ้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ใน
กรณีเช่นนี้ ใหถ้อืว่าเป็นการประชุมผูถ้อืหุ้นทีค่ณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิทัต้องรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจั ดให้มี
การประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 
 ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาร่วมประชุมไม่
ครบเป็นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไวต้ามขอ้ 42 ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามต้องร่วมกนัรบัผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุม
ในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั  
 
 ขอ้ 39 กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจ าปีพงึกระท า มดีงันี้ 

(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชุมเกีย่วกบักจิการทีบ่รษิทัไดด้ าเนินการไปในระยะรอบปีทีผ่่านมา 
(2) พจิารณาและอนุมตังิบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
(3) พจิารณาจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล  
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทน 
(5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละค่าสอบบญัชขีองบรษิทั 
(6) กจิการอื่นๆ 

 
 ขอ้ 40 ในการบอกกล่าวเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนังสอืนัดประชุมระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการ
ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรอืเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้เสนอ
ความเหน็และค าแนะน าของคณะกรรมการใหเ้รื่องดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ นายทะเบยีนและต่อตลาดหลกัทรพัย์ในกรณีทีบ่รษิทัเข้าจด
ทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม  
 
  ค าบอกกล่าวเรยีกประชุมผูถ้อืหุ้นนัน้ใหโ้ฆษณาในหนังสอืพมิพ์ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อย
กว่าสาม (3) วนั 
 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 9 
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 ขอ้ 41 ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได ้ โดยผูร้บัมอบฉนัทะไม่
จ าเป็นตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั การมอบฉนัทะจะตอ้งท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชื่อผูม้อบฉันทะและท าตามแบบทีน่ายทะเบยีนบรษิทัมหาชน
จ ากดัก าหนด 
 ก่อนเขา้ร่วมประชุม ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งยื่นหนังสอืมอบฉนัทะต่อประธานกรรมการหรอืบุคคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว ้
 
 ขอ้ 42 การประชุมผูถ้อืหุน้ ต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี เขา้ประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน
หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และต้องมหุีน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ( 1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่าย
ไดท้ัง้หมดจงึเป็นองคป์ระชุม 
 
 ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่เขา้มาร่วมประชุมไม่ครบ
เป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้อื
หุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม่ และใหส้่งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อน
วนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม  
 
 ขอ้ 43 ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มหีน้าทีค่วบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั
ว่าด้วยการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามรีองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึ่ง 
(1) เป็นประธานในทีป่ระชุม และให้การประชุมด าเนินไปตามล าดบัวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุม เวน้แต่ทีป่ระชุมจะมมีตใิห้เปลี่ยน
ล าดบัระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
 
 ขอ้ 44 ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีงหนึ่ง 1) เสยีงต่อหนึ่ง (1) การออกเสยีงลงคะแนนในส่วนที่ถอืว่าหุ้น
หนึ่งมเีสยีงหนึ่งนัน้ มใิหใ้ชบ้งัคบักบักรณีทีบ่รษิทัไดอ้อกหุน้บุรมิสทิธแิละก าหนดใหม้สีทิธอิอกเสยีงคะแนนน้อยกว่าหุน้สามญั  
 
 ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัในหุน้เดยีว บุคคลเหล่านัน้จะต้องแต่งตัง้ใหบุ้คคลในจ านวนนั ้นแต่เพยีงคนเดยีวเป็นผูใ้ชส้ทิธใินการออก
เสยีงลงคะแนน 
 
 การออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าหา้ (5) คนรอ้งขอ และทีป่ระชุมลงมตใิหล้งคะแนนลบักใ็ห้
ลงคะแนนลบั ส่วนวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามทีป่ระธานในทีป่ระชุมก าหนด 
 
 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้มิได้ นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ  
 
 ขอ้ 45 มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมตัิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รบัคะแนนเสียง
เหน็ชอบจากเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีง
เพิม่ขึน้อกีหนึ่ง (1) เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม
และกม็สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัมหาชนอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั  
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(ค) การท า แก้ไข หรอืเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนที่ส าคญั การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่น โดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุน 

(ง) การเพิม่ทุนหรอืการลดทุน 
(จ) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทั 
(ฉ) การออกหุน้กู ้
(ช) การควบบรษิทั 
(ซ) การเลกิบรษิทั 
(ฌ) เรื่องอื่นใดตามทีก่ฎหมายก าหนด 

 ขอ้ 46 ในกรณีทีท่ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องตามระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมไม่เสรจ็หรอืพจิาณาเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ซึ่งมี
หุน้นับรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดเสนอในทีป่ระชุมไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนการพจิารณา
เรื่องดงักล่าวไป ใหท้ีป่ระชุมก าหนดสถานทีว่นัและเวลาทีจ่ะประชุมครัง้ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ ระบุสถานที ่
วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการประชุม ทัง้นี้ ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย  
 
 ขอ้ 47 สถานทีจ่ดัการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัต้องอยู่ในทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิทั หรอืทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ของ
สาขาของบรษิทั หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง ตามทีป่ระธานกรรมการ หรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด 
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ข้อปฏิบติัส ำหรบักำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  

 

บริษทัฯ ขอแจ้งข้อปฏิบติัส ำหรบักำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ดงัน้ี 

 ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีป่ระสงค์เขา้ร่วมประชุม E-AGM สามารถแจง้ความประสงค์โดย น าส่งเอกสารแสดงตวัตนเพื่อยนืยนั
สทิธเิขา้ร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบน าส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพื่อระบุตวัตน โดยเขา้ไปที่ https://wice.foqus.vc/registration/ 
หรอืสแกน QR Code เพื่อเขา้สู่ระบบ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

โดยระบบจะเปิดให้ด ำเนินกำร ตัง้แต่วนัท่ี 29 มีนำคม – 25 เมษำยน 2565 
 

1. เมื่อเขา้สู่ระบบแล้ว ใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะ กรอกขอ้มูลตามทีร่ะบบแสดง (โดยขอ้มูลทีก่รอกในระบบต้องตรงกนักบัขอ้มูล ณ 
วนั Record Date จากบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) เช่น  

• เลขทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย์ 
• เลขบตัรประชาชน / เลขหนังสอืเดนิทาง / เลขทะเบยีนนิตบิุคคล  
• อเีมลทีใ่ชส้ าหรบัการรบั WebLink ในการเขา้สู่การประชุม E-AGM ชื่อผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผ่าน (Password) ส าหรบัการ

เขา้ร่วมประชุม E-AGM 
• หมายเลขโทรศพัท ์
• แนบเอกสารเพิม่เตมิ ตามกรณี ดงันี้ 

กรณีเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 
กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน / นิติบุคคล ท่ีไม่ใช่

กรรมกำรอิสระของบริษทัฯ  
ตามเอกสารแนบ สิง่ทีส่่งมาดว้ย 8 
และเอกสารฉบบัจรงิ ใหส้่งทางไปรษณีย์ 

ตามเอกสารแนบ สิง่ทีส่่งมาดว้ย 8 
และเอกสารฉบบัจรงิ ใหส้่งทางไปรษณีย์ 

 
2. เมื่อบรษิทัฯ ไดร้บัเอกสารตามขอ้ 1 จากผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะ บรษิทัฯ จะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยนืยนัสทิธเิขา้ร่วม

ประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสทิธแิลว้ ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจะไดร้บัอเีมลแจง้รายละเอยีด ดงันี้ 
• ชื่อผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผ่าน (Password) 
• WebLink ในการเขา้สู่ระบบการประชุม E-AGM  
• คู่มอืการใชง้านระบบ  

 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 10 

58 

https://wice.foqus.vc/registration/
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ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะไม่ได้รบัการอนุมตั ิท่านจะได้รบัอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิม่เติมหรอื
น าส่งเอกสารทีไ่ดร้บัการแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

3. ทัง้นี้ ขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะ เกบ็รกัษาชื่อผูใ้ช้ (Username) และรหสัผูใ้ช้ (Password) ไวเ้ป็นความลบั ไม่เปิดเผยแก่ผูอ้ื่น 
และในกรณีทีช่ื่อผูใ้ช้ (Username) และรหสัผูใ้ช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรอืยงัไม่ไดร้บัภายในวนัที่ 25 เมษายน 2565 กรุณา
ตดิต่อบรษิทัฯ โดยทนัท ี

4. ขอใหท้่านศกึษาคู่มอืวธิกีารใชง้านระบบการประชุม E-AGM ทีบ่รษิทัฯ ไดส้่งใหท้่านทางอเีมล (e-mail) โดยละเอยีด ทัง้นี้ ระบบจะเปิด
ให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชัว่โมง ก่อนเริม่การประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะ เริม่ในเวลา 
10.00 น. เท่านัน้ 

5. ส าหรบัวธิกีารลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได ้โดยลงคะแนน 
“เห็นด้วย” หรอื “ไม่เห็นด้วย” หรอื “งดออกเสยีง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะไม่ลงคะแนนส าหรบัวาระใด ๆ ระบบจะนับ
คะแนนของท่านเป็น “เหน็ดว้ย” โดยอตัโนมตั ิ

 กรณีทีท่่านประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรอืระหว่างการประชุม กรุณาตดิต่อ 

Quidlab ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารระบบการประชุม E-AGM ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะระบุช่องทางการตดิต่อ Quidlab ไวใ้นอเีมลทีไ่ดส้่งชื่อผูใ้ช ้

(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ใหท้่าน 
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 (E-AGM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ถือหุ้น 

ไม่สะดวกเขา้
ร่วม E-AGM 

1 1 
สะดวกเข้ำร่วม  

E-AGM 

1 2 

มอบฉันทะใหผู้อ้ื่น ดว้ยตนเอง 

1.แสดงตวัตนเพื่อยนืยนัสทิธเิขา้
ร่วมประชุม ผ่าน QR Code  
2.แบบมอบฉันทะ ก ข และ ค 
3.ส าเนาบตัร ปชช.ผูถ้อืหุน้ 
4.ส าเนาบตัร ปชช.ผูร้บัมอบฉันทะ 

1.แสดงตวัตนเพื่อยนืยนัสทิธิ
เขา้ร่วมประชุม ผ่าน QR Code  
2.ส าเนาบตัร ปชช.ผูถ้อืหุน้ 
  

ส่งเอกสารฉบบัจรงิมาทีบ่รษิทัฯ  
เลขานุการบรษิทั   
บมจ.ไวส ์โลจสิตกิส ์88/8 ถนนนนทร ี
แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กทม.
10120  หรอื  
E-mail: secretary2@wice.co.th 

มอบฉันทะให้
กรรมการอสิระ 

ส่งเอกสำรฉบบัจริงมำยงับริษทั 
(ภายในวนัที ่25 เมษายน 2565) 

ระบบจะเปิดให้ด ำเนินกำร ตัง้แต่ 
วนัท่ี 29 มีนำคม – 25 เมษำยน 2565 

     รบัชมเทปบนัทึกภำพกำร
ประชมุได้บนเวบ็ไซต์บริษทั
หลงัจำกกำรประชมุเสรจ็ส้ิน  
(ภายใน 7 วนัท าการ) 

บริษทัตรวจสอบข้อมูลเพ่ือ
ยืนยนัตวัตน 

บริษทัท ำกำรจดัส่ง  
Username & Password &Weblink  

และคู่มือกำรใช้งำนของระบบไปยงัอีเมลท่ี์ได้รบัแจง้ไว้กบั
บริษทั  

(จดัส่งไม่เกนิวนัที ่25 เมษายน 2565) 
 

ผู้ถือหุ้น / ผู้มอบฉันทะ ศึกษำข้อมูลได้ตำมลิงคแ์ละ
คู่มือกำรใช้งำนเพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรบักำร

ประชุม E-AGM  

วนัประชุม (29 เมษำยน 2565)  
เปิดลงทะเบียนออนไลน์ เวลำ 9:00 น. 

เร่ิมประชมุตำมล ำดบัวำระ  
เวลำ 10:00 น.  

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 11 
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แผนท่ีถ่ำยทอดสดกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น 
ผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ท่ีตัง้  ห้องประชุมช่องนนทรี ชัน้ 12 โรงแรมอีสติน แกรนด ์สำทร กรงุเทพฯ   
33/1 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรงุเทพมหำนคร  

โทรศพัท์  02–210-8100  
หมำยเหตุ  บริษัทฯ ขอเรียนว่ำบริษัทฯ จะจดักำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียง

รปูแบบเดียวเท่ำนัน้ โดยไม่มีกำรจดัเตรียมสถำนท่ี/ห้องประชุมส ำหรบัรองรบัผู้ถือหุ้นเพ่ิมเติมแต่อย่ำง
ใด กำรลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมประชุม กำรออกเสียงลงคะแนน และกำรนับคะแนนเสียงจะด ำเนินกำร
ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมด จึงขอควำมร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะไม่เดินทำงมำยงั
สถำนท่ีถ่ำยทอดสดกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ข้ำงต้น 
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Innovative Logistics Service and Solution Provider252

บร�ษัท ไวส� โลจ�สติกส� จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข�อมูลประจำป�/
รายงานประจำป� 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

Innovative
Logistics Service
and Solution
Provider

บร�ษัท ไวส� โลจ�สติกส� จำกัด (มหาชน)
88/8 ถนนนนทร� แขวงช�องนนทร� เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120
โทรศัพท� (662) 681-6181 แฟกซ� (662) 681-6173-75, (662) 681-6123 
อีเมล info@wice.co.th




