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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A
เขียนที่........................................................................................
Made at
วันที.่ .................เดือน........................................พ.ศ...............................
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า.................................................................................……….............. สัญชาติ………..........................................…...................
I / We
Nationality
อยู่บ้านเลขที.่ ..............……..............................ถนน.…………….................................................ตำบล/แขวง…….............................….............................
Residing at No.
Street
Sub-district
อำเภอ/เขต........................................................... ............จังหวัด..…….....................................................รหัสไปรษณีย์.……….....................................
District
Province
Post Code
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
As a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited,
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม...............................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................เสียง ดังนี้
holding a total number of
shares and having total voting right of
votes as follow:
หุ้นสามัญ...............................................................หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ................................................................เสียง
Ordinary share
shares, with the voting right of
votes
หุ้นบุริมสิทธิ..........................................................หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................................................เสียง
Preferred share
shares, with the voting right of
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)........…………....................................................….อายุ……...................ปี อยู่บ้านเลขที่ .……...................………………..…..............
Name
Age
Years Residing at No
ถนน..................................ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต.............................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์.............… หรือ
Street
Sub- district
District
Province
Post Code
OR
(2) นายเอกพล พงศ์สถาพร อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 196 ซอยพหลโยธิน 40 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
หรือ
Mr. Ekaphol Pongstabhon Age 56 years, Residing at No. 196 Soi Phaholyothin 40, Sena Nikhom, Jatujak,
Bangkok
OR
(3) นางวันดี ปฏิเวชวงศ์ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 147/26 ซอยหมู่บ้านปัญญา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
Mrs. Wandee Patiwejwong Age 56 years, Residing at No. 147/26 Soi Mooban Panya, Suan Luang Suan Luang ,
Bangkok

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders’ Annual General Meeting 2020
ในวั น ที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 5 อาคาร WICE PLACE เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่ อ งนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
to be held on April 29, 2020 at 10:00 a.m., at the Meeting Room, 5th Floor, WICE PLACE Building No.88/8 Nonsi Road, Chong
Nonsi, Yan Nawa, Bangkok, Thailand
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein, shall
be deemed as my/our own act (s) in every respect.
ลงชื่อ...................................................................................................................ผู้มอบฉันทะ
Signed (..............................................................................................................) Shareholder
ลงชื่อ......................................................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy
ลงชื่อ......................................................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy
ลงชื่อ......................................................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy
หมายเหตุ:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้า ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท
- กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมใบมอบฉันทะฉบับนี้
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.

