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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy Form A. 
 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                                                               เขียนท่ี    

Shareholder Register No. Written at 
 

 วนัท่ี    เดือน   พ.ศ.    

 Date   Month  Year 
 

(1) ขา้พเจา้                                                                      สญัชาต ิ                    อาย ุ            ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี    

I/We                                                                         Nationality                age              years, residing at  

ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต     

Road  Tambol/Khwaeng     Amphur/Khet      

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์           

Province   Postal Code  
 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เจดับเบิล้ยดูี อนิโฟโลจิสตกิส ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

being a shareholder of JWD InfoLogistics Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม…………..…………… หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั……….………….… เสยีง ดงันี ้

holding the total amount of shares  and have the right to vote equal to  votes as 

follows: 

  �  หุน้สามญั…………………………….…หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั…………………………….…. เสยีง  

ordinary share of shares,  having the right to vote equivalent to votes, 

�  หุน้บรุมิสทิธิ……………………………..หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั……………………………..…เสยีง 

preferred share of shares,  having the right to vote equivalent to votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(1)      อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี      

hereby appoint                                                                        age   years, residing at  

ถนน     ตาํบล/แขวง    อาํเภอ/เขต      

Road   Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์   หรอื 

Province     Postal Code   or 

 (2)             อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี      

                  hereby appoint                                                              age   years, residing at  

ถนน     ตาํบล/แขวง    อาํเภอ/เขต      

Road   Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์   หรอื 

Province     Postal Code   or 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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 (3)             อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี      

                  hereby appoint                                                              age   years, residing at  

ถนน     ตาํบล/แขวง    อาํเภอ/เขต      

Road   Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์   หรอื 

Province     Postal Code   or 
    

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุม      

สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM) ในวันท่ี 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ                   

หอ้งประชุม ชัน้ 6 อาคาร JWD Store it! Siam เลขท่ี 188/72 ซอยจุฬาลงกรณ ์16 ถนนบรรทดัทอง แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร หรอืท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

as only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of 

Shareholders for the year 2020 in teleconferences through an electronic device (E-AGM) on 3 August 2020 at 2.30 

p.m. at the meeting room 6th floor, JWD Store it! Siam Building, No. 188/72 Chulalongkorn Soi 16, Banthat Thong 

Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok or such other date, time and place as the meeting maybe adjourned.  

 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ  

 Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by 

myself/ourselves.  

 

   ลงนาม/Signed      ผูม้อบฉนัทะ/Grantor  

    (     ) 

 

   ลงนาม/Signed      ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

    (     ) 

 

   ลงนาม/Signed      ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

    (     ) 

 

   ลงนาม/Signed      ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

    (     ) 

 

หมายเหตุ/Remarks 

ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บั

มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The shareholding appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number 

of shares to many proxies for splitting votes. 


