
 
 

 
        

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 

-- 
 

             

  

 



 
 

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 
 
 
 
 
 
 

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

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

 



 
 

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 

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

 
 



 
 

 
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 




