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ระเบียบวาระการประชมุ
Meeting Agenda

วาระท่ี 1      พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น  ประจ าปี 2562
Agenda 1   To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019

วาระท่ี 2      รบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2562
Agenda 2    To acknowledge the operational results of the year 2019

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบดลุและก าไรขาดทนุ ประจ าปี 2562 ส าหรบัปีส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562
Agenda 3    To consider and approve the Company’s statement of financial position and statement of

comprehensive income ended 31 December 2019 

วาระท่ี 4      พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562
Agenda 4     To consider approve the allocation of profit and dividend payment for the year 2019

วาระท่ี 5      พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
Agenda 5    To consider and elect the directors
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ระเบียบวาระการประชมุ (ต่อ)
Meeting Agenda (Cont’d)

วาระท่ี 6     พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563
Agenda 6   To consider and approve  the Board of Directors' remuneration for the year 2020

วาระท่ี 7      พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563
Agenda 7    To consider and approve the appointment of auditors and the annual auditing fee for the 
year 2020

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8    Others (if any)
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วาระท่ี 1      พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น  ประจ าปี 2562
Agenda 1   To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019

บริษัทฯ ได้จดัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 และได้จดัท ารายงานการ
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 และได้จดัส่งรายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว พร้อมทัง้ได้เผยแพร่รายงานการ
ประชุมดงักล่าวทางเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ แล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย
ล าดบั 1 จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 

The Company held the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 25 April 2019 and submitted the minutes of 
the Meeting to the SET as well as posted on the Company’s website, the details of which is attached in Attachment 1. 
The Meeting is requested to certify the minutes of 2019 the Annual General Meeting of Shareholders. 
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วาระท่ี 2      รบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2562
Agenda 2    To acknowledge the operational results of the year 2019

WICE Logistics Public Company Limited

Subsidiary company

WICE Supply Chain Solutions 
Co., Ltd.

WICE Logistics  (Singapore) Pte.
Ltd.

WICE Logistics (Hong 
Kong) Co., Ltd.

Guangzhou WICE Logistics 
Co.,Ltd.

Guangzhou WICE Logistics 

Co., Ltd. (Shanghai Branch)

WICE Logistics (Shenzhen)

Co., Ltd. 

Associated company

Euroasia Total Logistics Co., Ltd

Euroasia Total Logistics Co., Ltd

(Malaysia)

Euroasia Total Logistics Co., Ltd.

(Vietnam)

Euroasia Total Logistics Co., Ltd.

(China)

โครงสร้างกลุ่มบริษทั 
Group Structure  

99.99% 70% 80% 40%

70%

100%

40%

40%

100%
100%
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45%
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วาระท่ี 2      รบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 (ต่อ) 
Agenda 2    To acknowledge the operational results of the year 2019 (Cont’d)

สดัส่วนรายได้ของกลุ่มบริษทั  ปี 2561 และ 2562
Revenue Ratio  of  WICE Group in 2018 - 2019
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Sea Freight
28%

Air Freight
36%

Logistics
15%

Cross Border Service

21%

Y2019

Sea Freight
33%

Air Freight
47%

Logistics
20%

Cross Border 
Service 0%

Y2018

สดัส่วนรายได้แยกตามบริการหลกัท่ีให้บริการ (%) 
Revenue by Segments (%)

วาระท่ี 2      รบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 (ต่อ) 
Agenda 2    To acknowledge the operational results of the year 2019 (Cont’d)

1,8
32

2,2
21

Y2018 Y2019

รายได้จากการบริการ
Service Income

+20.58%

• Increased revenue from cross-border transportation – ETL 
• Increased revenue from WICE Logistics (Shenzhen)
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ก าไรขัน้ต้นของบริษทัรวม
Gross Profit 

-6.66%

วาระท่ี 2      รบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 (ต่อ) 
Agenda 2    To acknowledge the operational results of the year 2019 (Cont’d)

Gross Profit Margin (%)

Y2018 Y2019 

20.60% 15.86%

96

62

Y2018 Y2019

ก าไรสทุธิของบริษทัรวม
Net  Profit 

- 35.58%

Net Profit Margin (%)

Y2018 Y2019 

5.20% 2.78%

377.41 352.27

Y2018 Y2019

• ETL was less profitable
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วาระท่ี 2      รบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 (ต่อ) 
Agenda 2    To acknowledge the operational results of the year 2019 (Cont’d)

ในปี 2562 บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกจิกรรมส ำคญัๆ ทีแ่สดงออกถงึควำมุง่มัน่ในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนัของบรษิทัฯ สรปุได ้ดงันี้
In 2019, the company proceeded important activities which demonstrates the company's commitment in anti-corruption as follows: 

• บรษิทัฯ ก ำหนดใหม้นีโยบำยกำรป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจรติ กำรใหห้รอืรบัสนิบน รวมถงึก ำหนดแนวทำงปฏบิตัใินกำรต่อตำ้นทุจริตคอรร์ปัชนัไวอ้ยำ่ง
ชดัเจนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร พรอ้มกบัเปิดเผยใหบุ้คคลทัว่ไปไดร้บัทรำบผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

• The company has set policies to prevent and anti corruption, giving or receiving bribes, including set clear guidelines for anti-corruption in writing along with disclosed to public on company's website.

• บรษิทัฯ ได้ก ำหนดแนวปฎิบตัิในเรื่องกำรรบั -ให้ของขวญั กำรเลี้ยง หรอืประโยชน์อื่นใด เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบำยต่อต้ำนทุ จรติคอร์รปัชนัและ
ประกำศใชท้ัว่ทัง้องคก์รเพือ่ใหบุ้คลำกรของกลุม่บรษิทัฯ ถอืปฏบิตัอิยำ่งเครง่ครดั โดยจะไมเ่รยีกรอ้ง / ไมร่บัของขวญั ของก ำนัล กำรเลีย้งรบัรอง หรอืสิง่
ตอบแทนใดๆ จำกผูร้ว่มด ำเนินธุรกจิกบักลุ่มบรษิทัฯ เพื่อป้องกนัไมใ่หเ้กดิควำมลงัเลใจในกำรปฏบิตัหิน้ำที ่หรอืกำรเลอืกปฏบิตั ิหรอืกำรกระท ำใดๆ ที่
กอ่ใหเ้กดิผลประโยชน์ทีข่ดักนั และสือ่สำรใหแ้กบุ่คคลภำยนอกทีม่สีว่นรว่มในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ไดร้บัทรำบ เพือ่รกัษำมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำน
ของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปอยำ่งโปรง่ใส ซื่อสตัย ์สจุรติ ถูกตอ้งตำมกฎหมำย

• the company has set guidelines for receiving - giving gifts, parties or any other benefits to comply with the anti-corruption policy and promulgated throughout an organization for the personnel of company group to strictly adhere to, which 
will not demand/receive gifts, hospitality or any compensation from co-operating or company group to prevent hesitation in performing duties or discrimination or any action that causes conflicts of interest and communicate to related 
outsiders in the company's business operations for acknowledgment along with maintain the company operation's standards with transparency, honest and lawful.

• ในปี 2563 บรษิทัฯ จะท ำกำรทบทวนแบบประเมนิตนเองของโครงกำรฯ ทัง้ 71 ขอ้ และเขำ้
กระบวนกำรสอบทำนโดยผูต้รวจสอบภำยในของบรษิทัฯ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ

• In 2020, the company will review self-assessment forms on this project for all 71 clauses and entering to the
review process by the company's internal auditors and report to the audit committee 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบดลุและก าไรขาดทนุ ประจ าปี 2562 ส าหรบัปีส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562
Agenda 3    To consider and approve the Company’s statement of financial position and statement of

comprehensive income ended 31 December 2019 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทั ส ำหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
2562  ไดผ้่ำนกำรตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต และไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิทัแลว้วำ่ถูกตอ้ง  รำยละเอยีดตำมปรำกฏตำมรำยงำนประจ ำปีในรปูแบบ QR 
Code ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมแลว้

The Audited Statement of Financial Position and Statement of Income ended 31 December 2019 of the company and 
subsidiaries which have been audited by the auditor Details of which are QR Code with the notice
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งบฐานะทางการเงินและผลด าเนินการ (บาท)
Financial Position and Operating Results (THB)

งบการเงินรวม
Consolidated

financial statements
งบการเงินเฉพาะกิจการ

Separate financial statements

สินทรพัย ์
Total Assets 1,573,572,312 937,719,035

หน้ีสินรวม
Total Liabilities 686,973,040 130,947,375

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ
Total shareholders’ equity 886,599,272 806,771,660

รายได้รวม
Total Revenue 2,230,883,087 825,662,386

ก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัฯ
Net Profit of Shareholders’ Equity of the Company 61,973,826 83,136,150

ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 
Earnings per Share (Baht/Share) 0.10 0.13

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบดลุและก าไรขาดทนุ ประจ าปี 2562 ส าหรบัปีส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ต่อ)
Agenda 3    To consider and approve the Company’s statement of financial position and statement of

comprehensive income ended 31 December 2019 (Cont’d)
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วาระท่ี 4      พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562
Agenda 4    To consider approve the allocation of profit and dividend payment for the year 2019

บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรจำ่ยเงนิปันผลในอตัรำไมต่ ่ำกวำ่รอ้ยละ 50 ของก ำไรสุทธหิกัภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล และส ำรองตำมกฎหมำยส ำหรบั
งบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทัฯ อย่ำงไรกต็ำมกำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้โดยจะขึน้อยู่กบัแผนกำรลงทุน สภำพ
คล่อง ควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ และ /หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เหน็สมควร โดยกำร
จำ่ยปันผลนัน้จะตอ้งไมม่ผีลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกตขิองบรษิทัอย่ำงมนียัส ำคญั โดยมตคิณะกรรมกำรบรษิทัที่อนุมตัใิหจ้ำ่ยเงนิปัน
ผลจะตอ้งน ำเสนอเพือ่ขออนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นกำรจำ่ยเงนิปันผลระหวำ่งกำล ซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัมอี ำนำจอนุมตัใิห้
จำ่ยเงนิปันผลระหวำ่งกำลได ้และจะด ำเนินกำรรำยงำนใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทรำบในกำรประชุมต่อไป

The Company has the dividend payment policy at less 50% of the net profit of the Separate Financial Statement of the 
Company after deduction of corporate income tax and legal reserve yearly. In considering the dividend payment, the 
Company takes into account these aspects; the Company’s performance and financial result, investment’s plan as deemed 
appropriate. However, the dividend payment shall not have a significant impact on the Company’s normal operations. The 
Board’s resolution of dividend payment shall propose to the shareholders’ meeting for approval whereas the interim dividend 
shall be approved by the Board of Directors and will be reported to the next general shareholders’ meeting
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จำกผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิทั (งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร) บรษิทัฯ มกี ำไรสุทธปิระจ ำปี 2562 เป็น
จ ำนวนเงนิ 83,136,150 บำท และมกี ำไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 จ ำนวน 104,555,099 ซึง่ทีป่ระชุม
คณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2563 เมื่อวนัที ่27 กุมภำพนัธ์ 2563 ไดม้มีตใิหน้ ำเสนอทีป่ระชุมสำมญัผู้ถอืหุน้ ประจ ำปี 2563 
เพือ่พจิำรณำจดัสรรเงนิก ำไรประจ ำปี 2562 ดงันี้

• จำ่ยเงนิปันผล ประจ ำปี 2562 จำกผลกำรด ำเนินงำน (งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 ในอตัรำ
หุ้นละ 0.09 บำท เป็นจ ำนวนเงนิ 58,670,955 บำท ซึ่งอตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำว เป็นไปตำมนโยบำยกำร
จำ่ยเงนิปันผลของบรษิทั 
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วาระท่ี 4      พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 (ต่อ)
Agenda 4    To consider approve the allocation of profit and dividend payment for the year 2019 (Cont’d)

The Company’s statement of financial position and statement of comprehensive income for the fiscal year 2019, the Company (Separate Financial Statement of the 
Company) had the net profit of Baht 83,136,150 and unappropriated retained earnings as of 31 December 2019 of Baht 104,555,099 The Board of Directors’ 
Meeting No. 2/2020 on February 27, 2020 has resolved to propose to 2020 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the 
distribution of 2019 net profit as dividend as follows:

• For year 2018, the distribution of dividend for the Company’s Operating Performance (Separate Financial Statement of the Company) as of 31 December 
2019 the Company will pay the amount of Baht 0.09 per share equivalent to the amount not exceeding Baht 1,200 million which will be in accordance with 
the Company’s Dividend Payment Policy.



14

• กำรจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย  ตำมกฎหมำยไมน้่อยกวำ่ 5% เป็นเงนิจ ำนวน 5,487,500 บำท

• ก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผลเมือ่วนัที ่13 มนีำคม 2563 และจำ่ยเงนิปันผลภำยใน
วนัที ่15 พฤษภำคม 2563

Innovative Logistics Service & Solution Provider

วาระท่ี 4      พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 (ต่อ)
Agenda 4    To consider approve the allocation of profit and dividend payment for the year 2019 (Cont’d)

• Legal reserve By law, not less than 5% in the amount of 5,487,500 baht
• Record Date of shareholders who are entitled to receive dividends on March 13, 2020 and pay dividends 

by May 15, 2020.
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รายการ / Items ปี 2559/ 2016 ปี 2560 / 2017 ปี 2561 / 2018 ปี 2562 / 2019
ก ำไรสุทธขิองบรษิทัหลงัหกัภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล และเงนิส ำรองตำมกฎหมำย       (บำท)
Net Profit of the Company after corporate income tax and legal reserve             (THB) 54,390,623 97,069,634 109,747,784 83,136,150

ก ำไรสุทธขิองบรษิทัและบรษิทัยอ่ย                           (บำท)
Net profit of the Company and its subsidiaries                                            (THB)

77,182,501 89,700,438 96,192,653 61,973,826

การจ่ายเงินปันผล 
Dividend Payment
- กำรจำ่ยเงนิปันผลประจ ำปี                              (บำท/หุน้)

Dividend of year                                        (THB/share)
- วนัทีจ่ำ่ยเงนิปันผล

Date of dividend payment

0.08

16 พ.ค. 2560
16 May 2017

0.12

16 พ.ค. 2561
16 May 2018

0.13

16 พ.ค. 2562
16 May 2019

0.09

15 พ.ค. 2563
15 May 2020

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้ส้ินประมาณ                           (บาท)
Total Amount of Dividend Distribution (THB)

52,151,960 78,227,940 84,746,935 58,670,955

อตัรำกำรจำ่ยเงนิปันผล เทยีบก ำไรสุทธ ิ                                                       (รอ้ยละ)
Dividend payout ratio Compare net profit (%) 

91.09 76.56 77.22 70.57

Innovative Logistics Service & Solution Provider

วาระท่ี 4      พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 (ต่อ)
Agenda 4    To consider approve the allocation of profit and dividend payment for the year 2019 (Cont’d)

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล
Table of Dividend Distribution
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วาระท่ี 5      พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
Agenda 5    To consider and elect the directors

ตำมขอ้บงัคบัของบรษิทั ก ำหนดใหก้รรมกำรจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวน 1 ใน 3 ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้
เป็นสำมสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจ ำนวนใกลเ้คยีงทีสุ่ดกบัสว่น 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ซึง่ปัจจุบนัมกีรรมกำรทัง้สิน้รวม 
8ทำ่น จงึตอ้งมกีรรมกำรออกจ ำนวน 3 ทำ่น และตำมขอ้บงัคบั กรรมกำรทีจ่ะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจด
ทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัฉลำกกนั ส่วนปีต่อๆ ไปใหก้รรมกำรทีอ่ยู่ในต ำแหน่งนำนทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง ทัง้นี้ กรรมกำรผู้
ออกตำมวำระนัน้ๆ อำจถกูเลอืกใหเ้ขำ้มำรบัต ำแหน่งใหมอ่กีกไ็ด ้

According to the Article of Association of the Company determined that directors shall be retired one-third of total 
directors each term. Currently, the Company has directors totally 8 persons, therefore 3 directors shall be retired for 
this year. However, references to the Article of Association the director to retire during the first year and the second 
year following the Company Registrations shall be drawn by lot. In every subsequent year, the directors who have 
been longest in office shall retire.
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วาระท่ี 5      พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ (ต่อ)
Agenda 5    To consider and elect the directors (Cont’d)

กรรมกำรทีจ่ะตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระในปีนี้ จ ำนวน 3 ทำ่นไดแ้ก่ 
1. รศ.ดร.รธุริ ์พนมยงค ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ
2. นำยเจรญิเกยีรต ิหุตะนำนนัทะ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน  กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ
3. นำงสำวบุศรนิทร ์ต่วนชะเอม กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์ร และกรรมกำร 

คณะกรรมกำรซึง่ไมร่วมกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรเสนอชือ่ พจิำรณำแลว้เหน็ควรเสนอรำยชื่อบุคคลดงักล่ำว ทัง้ 3 ท่ำน ทีพ่น้จำกต ำแหน่ง
กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอกีวำระหนึ่ง ตำมขอ้เสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน โดยให้น ำเสนอต่อที่ป ระชุม
สำมญัผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัิ

Therefore  for this year the 3 directors who are retired by rotation detail as follow:
1. Associate Professor Ruth Banomyong (PhD)  Chairman of the Audit Committee  and Independent Director
2. Mr. Charoenkiat Huthananuntha Chairman of the Nomination and Remuneration  Committee Audit Committee  and Independent Director
3. Ms. Busarin Tuanchaem Risk Management Committee /Director

The Board, excluding the interested directors had considered on the qualification, benefit of company’s management of each individual person pursuant to the 
process of nomination and agreed to propose to the meeting of shareholder the aforementioned persons being the four retiring directors for re-election for
another term. 
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วาระท่ี 5.1      พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ (ต่อ)
Agenda 5.1    To consider and elect the directors (Cont’d)

รศ.ดร.รธิุร ์พนมยงค ์
Associate Professor Ruth Banomyong (PhD)

อาย ุ53 ปี
Age 53 year

ต าแหน่ง : Position :
▪ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  Chairman of the Audit Committee
▪ กรรมกำรอสิระ  Independent Director

ประวติัการศึกษา : Education:
▪ ปรญิญำเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) International Logistics, United Kingdom  Ph. D. of International Logistics, United Kingdom 
▪ ปรญิญำโท Maitrise en Droit des Affaires Internationales (L.L.M International Business Law) Master Degree of L.L.M International Business Law, Universite de Paris I

Universite de Paris I. Bachelor Degree of L.L.B International Law , Universite de Paris I
▪ ปรญิญำตรี Licence en Droit International (L.L.B International Law) , Universite de Paris I.

ประวติัการฝึกอบรม : Certification:
▪ Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ที ่18/2020,IOD Ethical Leadership Program (ELP) 18/2020,IOD
▪ Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่44/2004,IOD Director Accreditation Program (DAP) 44/2004,IOD
▪ Audit Committee Program (ACP) รุน่ที ่13/2006,IOD Audit Committee Program (ACP) 13/2006,IOD
▪ Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่103/2007,IOD Director Certification Program (DCP) 103/2007,IOD

Innovative Logistics Service & Solution Provider
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วาระท่ี 5.2      พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ (ต่อ)
Agenda 5.2    To consider and elect the directors (Cont’d)

นายเจริญเกียรติ หตุะนานันทะ
Mr. Charoenkiat Huthananuntha

อาย ุ70 ปี
Age 70 year

ต าแหน่ง : Position :
▪ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
▪ กรรมกำรตรวจสอบ Audit Committee 
▪ กรรมกำรอสิระ  Independent Director

ประวติัการศึกษา : Education:
▪ ปรญิญำตร ีวทิยำศำสตรบ์ณัฑติ สำขำเทคโนโลยคีอมพวิเตอรอุ์ตสำหกรรม Bachelor Degree of Science, Industrial Computer Technology

สถำบนัเทคโนโลยพีระเจำ้เกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงัปรญิญำโท King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

ประวติัการฝึกอบรม : Certification:
▪ Enterprise Risk Management รุน่ที ่11, จฬุำฯ Enterprise Risk Management 11, Chula
▪ Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่111/2014,IOD Director Accreditation Program (DAP) 111/2014,IOD

Innovative Logistics Service & Solution Provider
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วาระท่ี 5.3      พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ (ต่อ)
Agenda 5.3    To consider and elect the directors (Cont’d)

นางสาวบุศรินทร ์ต่วนชะเอม
Ms. Busarin Tuanchaem

อาย ุ45 ปี
Age 45 year

ต าแหน่ง : Position :
▪ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์ร  Risk Management Committee
▪ กรรมกำร Director

ประวติัการศึกษา : Education:
▪ ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ สำขำกำรเงนิ (MBA) มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง Master Degree of Business Administration, Finance (MBA), Ramkhamhaeng University
▪ ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ สำขำบญัช ีมหำวทิยำลยัรำมค ำแหง Bachelor Degree of Business Administration, Accounting , Ramkhamhaeng University

ประวติัการฝึกอบรม : Certification:
▪ Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่148/2018, IOD Director Accreditation Program (DAP) 148/2018 , IOD
▪ Strategic CFO in Capital Markets Program รุน่ที ่5/2017,SET Strategic CFO in Capital Markets Program 5/2017,SET
▪ Company Secretary Program รุน่ที ่65/2015,IOD Company Secretary Program 65/2015,IOD

Innovative Logistics Service & Solution Provider
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วาระท่ี 6     พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563
Agenda 6   To consider and approve  the Board of Directors' remuneration for the year 2020

คณะกรรมการบริษทั / Board of Directors

ประธำนกรรมกำร / Chairman of The Board 40,000 บำทต่อครัง้ /  THB per time 

กรรมกำร / Director 20,000 บำทต่อครัง้ /  THB per time 

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง* /Committee

ประธำนกรรมกำร /Chairman 25,000 บำทต่อครัง้ /  THB per time 

กรรมกำร /Director 20,000 บำทต่อครัง้/  THB per time 

ก ำหนดคำ่ตอบแทนในรปูแบบคำ่เบีย้ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และกรรมกำรเฉพำะเรือ่ง ประจ ำปี 2563
Remuneration Arragement of meeting allowances for the Board of Directors and Special Committee for 2020

คง อตัรำคำ่ตอบแทนในรปูแบบเบีย้ประชุมต่อครัง้ จำ่ยใหเ้ฉพำะกรรมกำรทีเ่ขำ้ประชุมเทำ่นัน้
Set remuneration rates of meeting allowances at a remaining time. Only paying the fees for the members attending the meeting.

(Audit Committee ,Nomination and Remuneration Committee , Risk Management Committee)
*( กรรมกำรเฉพำะเรื่อง คอืกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์ร )
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องคป์ระกอบค่าตอบแทน
Elements of Renumeration

ค่าเบีย้ประชมุ (บาท/ครัง้) /Meeting fee ( THB / Time)

ปี 2562 /2019 ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) / 2020 (Proposed year)

1. คำ่ตอบแทนกรรมกำรบรษิทั /Directors' remuneration
- ประธำนกรรมกำร / Chairman of The Board
- กรรมกำร / Director

40,000 บำท /ครัง้ /THB / Time
20,000 บำท / คน / ครัง้ / THB / Person / Time

คงเดิม /Same

40,000 บำท /ครัง้ /THB / Time
20,000 บำท / คน / ครัง้ / THB / Person / Time

2. โบนสัพเิศษ /Bonus
(จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2562) /2019 Performance

พจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำน แต่ไมเ่กนิ 1%
ของก ำไรสทุธขิองงบกำรเงนิรวม
Considering the operating results but not more than 1%. 
Net profit of the consolidated financial statements

พจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำน แต่ไมเ่กนิ 1%
ของก ำไรสทุธขิองงบกำรเงนิรวม
Considering the operating results but not more than 1%. 
Net profit of the consolidated financial statements

3. สทิธปิระโยชน์หรอืคำ่ตอบแทนอื่นๆ /Other Privileges ไมม่ี /None ไมม่ี /None

4. คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรเฉพำะเรือ่ง /Committee
- ประธำนกรรมกำร / Chairman 
- กรรมกำร / Director

- 25,000 บำท /ครัง้ /THB / Time
- 20,000 บำท / คน / ครัง้ / THB / Person / Time
- จำ่ยเฉพำะกรรมกำรทีเ่ขำ้ประชมุ /This allowance 
is paid to the directors attending the meeting.
- ไมม่สีทิธปิระโยชน์อื่น /None

คงเดิม /Same
- 25,000 บำท /ครัง้ /THB / Time
- 20,000 บำท / คน / ครัง้ / THB / Person / Time
- จำ่ยเฉพำะกรรมกำรทีเ่ขำ้ประชมุ /This allowance
is paid to the directors attending the meeting.
- ไมม่สีทิธปิระโยชน์อื่น /None

วาระท่ี 6     พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 (ต่อ)
Agenda 6   To consider and approve  the Board of Directors' remuneration for the year 2020 (Cont’d)

Innovative Logistics Service & Solution Provider



Innovative Logistics Service & Solution Provider

วาระท่ี 7      พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563
Agenda 7    To consider and approve the appointment of auditors and the annual auditing fee for the year 2020

ในกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ได้ด ำเนินกำรโดยกำรเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้
คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำแล้วน ำเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพจิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก ำหนดค่ำตอบแทน ส ำหรบัในปี 2563 น้ี 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำคดัเลอืก บรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั เน่ืองจำกผลกำรปฏบิตัิงำนมมีำตรฐำนกำร
ท ำงำนทีด่ ีมคีวำมเชีย่วชำญในกำรสอบบญัช ีและควำม เป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีรวมถงึคำ่ตอบแทนผูส้อบบญัชทีีม่คีวำมเหมำะสม

ผูส้อบบญัชบีรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั มรีำยชือ่ดงัน้ี
1. นำยชยพล  ศุภเศรษฐนนทร*์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที่ 3972 และ/หรอื
2. นำงสำวรสพร  เดชอำคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที่ 5659 และ/หรอื
3. นำงสำวสมุนำ พนัธพ์งษ์สำนนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที่ 5872 และ/หรอื 
4. นำงสำวอรวรรณ เตชวฒันสริกุิล**     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที่ 4807 และ/หรอื
5. นำงสำวเกดิศริ ิกำญจนประกำศติ     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่6107

หมำยเหตุ
*ผูล้งลำยมอืในงบกำรเงนิบรษิทั ปี 2562
** ผูล้งลำยมอืในงบกำรเงนิบรษิทั ปี 2561
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วาระท่ี 7      พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563
Agenda 7    To consider and approve the appointment of auditors and the annual auditing fee for the year 2020

The appointment of Auditors and fixing their remuneration shall be carried out by the Board of Directors based on the 
recommendation of the Audit committee. The Board of Directors shall consider and propose to the Shareholders’ Meeting 
for further consideration and approval for the appointment of auditors and fixing their remuneration. For the year 2020, the 
Audit committee has considered and selected EY Company Limited as the auditor of the Company, as their performance, 
independent of auditor and remuneration rate is appropriate

The auditors from EY Company Limited are named 
1. Mr. Chayapol Suppasedtanon* Certified Public Accountant No.  3972 and/or
2. Ms. Rosaporn Decharkom Certified Public Accountant No.  5659 and/or
3. Ms. Sumana Punpongsanon Certified Public Accountant No.  5872 and/or 
4. Ms. Orawan Techawatanasirikul ** Certified Public Accountant No. 4807 and/or
5. Ms. Kerdsiri Kanchanaphakit Certified Public Accountant No.  6107

Remarks :
*Signer in the company financial statements of 2019 
** Signer in the company financial statements of 2018
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วาระท่ี 7      พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 (ต่อ)
Agenda 7    To consider and approve the appointment of auditors and the annual auditing fee for the year 2020 (Cont’d)

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคำ่สอบบญัช ี2563 2562 และ 2561
The remuneration of the Auditor comparing between 2020 2019 and 2018

รายการ
Details

ปี 2561
Year 2018
(บำท/THB)

ปี 2562 
Year 2019
(บำท/THB)

ปี 2563 
Year 2020
(บำท/THB)

คำ่สอบบญัชปีระจ ำปี 
Audit fees 1,110,000 1,130,000 1,180,000

คำ่สอบทำนรำยไตรมำส 
(ไตรมำส 1,2,3 รวม)
Quarterly review fee

750,000 810,000 810,000

รวมทัง้สิน้ 
Totel 1,860,000 1,940,000 1,990,000

• ปี 2563 เพิม่ขึน้จำกปี 2562 จ ำนวน 50,000 บำท คดิเป็น 2.5% / 2020, an increase of 50,000 baht from the year 2019, representing 2.5%
• คำ่สอบบญัช ีเฉพำะบรษิทั (ไมร่วมบรษิทัยอ่ย)  / Audit fees for WICE only (Not subsidiary company)
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วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8    Others (if any)

พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ถ้ามี
To consider other matters (if any)
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