
 
 

 
 
        

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 
Proxy Form B 

 
เขียนท่ี........................................................................................ 

                                                                                                          Made at 

วันท่ี..................เดือน........................................พ.ศ............................... 

                                                                                                 Date             Month                           Year 
 

(1)  ข้าพเจ้า.................................................................................……… .............. สัญชาติ………..........................................…................... 

       I / We                                                                              Nationality 

อยู่บ้านเลขท่ี...............……..............................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, 

โดยถือหุ้นจำนวนท้ังสิ้นรวม...............................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................เสียง ดังน้ี 

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 อยู่บ้านเลขท่ี.……...................………………..…....... 

                            Name                                                           Age                     Years Residing at No 

ถนน..................................ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต.............................จงัหวัด...................................รหัสไปรษณีย์.............… หรือ 

Street                       Sub- district                        District                          Province                      Post Code               OR 
 

(2) นายเอกพล พงศ์สถาพร อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 196 ซอยพหลโยธิน 40 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ   
Mr. Ekaphol Pongstabhon Age 56 years, Residing at No. 196 Soi Phaholyothin 40, Sena Nikhom, Jatujak, 
Bangkok 
หรือ 

OR 

(3) นางวันดี ปฏิเวชวงศ์ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 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 

อากรแสตมป์ 
Stamp 
20 บาท 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
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คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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

ในวันท่ี 29 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร WICE PLACE เลขท่ี 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี 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 และสถานท่ีอื่นด้วย 
or at any adjournment thereof to any other day, time and venue. 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ี  ดังน้ี 

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

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 

Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019  

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี 

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

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

  Approve                     Disapprove  Abstain 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 
Agenda 2 To acknowledge the operating results for the year 2019 

(ระเบียบวาระน้ี เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง) 

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

 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและกำไรขาดทุน ประจำปี 2562 สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

Agenda 3 To consider and approve the balance sheet and profit and loss for the year 2019, ended 31 

December 2019 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี 

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

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

  Approve                     Disapprove  Abstain 

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

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

 



 
 

 
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 

Agenda 4 To consider and approve the appropriation of profit and dividend payment for the year 2019 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี 

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

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

  Approve                     Disapprove  Abstain 
 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี 

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

To elect directors as a whole 
 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

  Approve                     Disapprove  Abstain 
 
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Appointment of the certain directors as follows: 
ชื่อกรรมการ  รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์   กรรมการอิสระ  
Name of Director:  Associate Professor Ruth Banomyong (PhD) Independent Director 
 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 
 
ชื่อกรรมการ  นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ   กรรมการอิสระ 
Name of Director:  Mr. Charoenkiat Huthananuntha Independent Director 
 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 
 
ชื่อกรรมการ  นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม กรรมการ   
Name of Director Ms. Busarin Tuanchaem Director 
 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 

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


 



 
 

 
ระเบียบวาระที่  6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 

Agenda 6 To consider and approve the Directors' remuneration for the year 2020 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี 

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

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

  Approve                     Disapprove  Abstain 
 

ระเบียบวาระที่  7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 

Agenda 7 To consider and appoint the auditors and determine the audit fees for the year 2020 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี 

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

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

    Approve                     Disapprove  Abstain 

 

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

Agenda 8 To consider other matters (if any) 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี 

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

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

  Approve                     Disapprove  Abstain 
 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein will be regarded 

as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder. 
 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา

หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับ

มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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. 

--
 


 

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


 


 



 
 

 
กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ  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 
 
หมายเหต:ุ 1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 2. วาระเลือกตั้งกรรมการ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุได้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม

แนบ 

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 


 

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


 


 



 
 

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู ้ถือหุ ้นของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น ประจำปี 2563  
ในวันพุธท่ี 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร WICE PLACE เลขท่ี 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
The appointment of proxy by a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited, for the Shareholders’  
Annual General Meeting 2020 to be held on April 29, 2020 at 10:00 a.m., at Meeting Room, 5th Floor, WICE PLACE 
Building No. 88/8 Nonsi Road, Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok, Thailand, or at any adjournment thereof to any 
other day, time and venue. 
 

--------------------------------------------------------------- 
วาระท่ี.................... เรื่อง....................................................................................................................... ................................... 
Agenda                  Subject: 

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

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

 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

  
วาระท่ี.................... เรื่อง....................................................................................................................... ................................... 
Agenda                  Subject: 

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

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

 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระท่ี.................... เรื่อง....................................................................................................................... ................................... 
Agenda                  Subject: 

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

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

 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระท่ี               เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)        
Agenda                  Subject: 
 

ชื่อกรรมการ         
Name of Director: 



 
 

 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

ชื่อกรรมการ         
Name of Director: 

 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

ชื่อกรรมการ         
Name of Director: 

 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

ชื่อกรรมการ         
Name of Director: 

 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

ชื่อกรรมการ         
Name of Director: 

 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
I/We certify that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true. 
 
 
 
      ลงชื่อ...........................................................................................ผู้มอบฉันทะ 
                                Signed (...................................................................................) Shareholder  
 
                              
      ลงชื่อ......................................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ  
                                                                Signed (....................................................................................) Proxy 
 
 
      ลงชื่อ......................................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ  
                                                                Signed (....................................................................................) Proxy 
 
 
      ลงชื่อ......................................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ  
                                                                Signed (....................................................................................) Proxy 
 
 
หมายเหต:ุ    1.   โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท 
      2. กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมใบมอบฉันทะฉบับน้ี 




