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ขอบคุณที่รวมกาวไปดวยกัน... 
ทุกงาน ทุกความทาทาย เปนไปไดเสมอ



 

 

 

 

สารบัญ 

เอกสารประกอบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 (E-AGM) 

 

เอกสารแนบ 1 รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษัิท พรอ้มงบการเงินสาํหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2562 ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพจิารณาสาํหรบัวาระที ่1 และ 2) 

เอกสารแนบ 2 รายนาม และประวติัของผูส้อบบญัชี และรายละเอียดคา่สอบบญัชีประจาํปี 2563 

(ประกอบการพจิารณาสาํหรบัวาระที ่4) 

เอกสารแนบ 3 ประวติัยอ่และขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการท่ีครบกาํหนดตามวาระ และไดร้บัการเสนอช่ือ

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม ่(ประกอบการพจิารณาสาํหรบัวาระที ่5) 

เอกสารแนบ 4 ขอ้มลูคา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 (ประกอบการพจิารณาสาํหรบัวาระที ่6) 

เอกสารแนบ 5 รายละเอียดเก่ียวกบัเอกสารและหลกัฐานประกอบการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้และ      

การมอบฉนัทะ 

เอกสารแนบ 6 ขอ้บงัคบัของบรษัิทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

เอกสารแนบ 7 แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 (E-AGM) 

เอกสารแนบ 8 รายนาม และประวติักรรมการอิสระท่ีบรษัิทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ และนิยามกรรมการ

อิสระของบรษัิท 

เอกสารแนบ 9 ระเบียบและวิธีการในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์

เอกสารแนบ 10 แบบลงทะเบียนยืนยนัเขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์

เอกสารแนบ 11.1 

เอกสารแนบ 11.2 

เอกสารแนบ 11.3 

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) 

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. (คสั โตเดียน) 

  

บริษัทได้เผยแพร่รายการเอกสารทีเ่กีย่วกับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 (E-AGM) 

ในเวบ็ไซดข์องบริษัท www.jwd-group.com 

 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ             

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถเรียกดไูดท่ี้ 

www.jwd-group.com ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทนุสมัพนัธ”์ > “ขอ้มลูสาํหรบัผูถื้อหุน้” > “การประชมุผูถื้อหุน้” 

http://www.jwd-group.com/


 

หนา้ท่ี 1 ของจาํนวน 10 หนา้ 
 

วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 

 

เรือ่ง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ในรูปแบบผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1. รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัท พรอ้มงบการเงินบริษัทและบริษัทย่อยสาํหรบัปีสิน้สดุ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในรูปแบบ QR Code 

2. รายนาม และประวตัิของผูส้อบบญัชี และรายละเอียดคา่สอบบญัชีประจาํปี 2563 

3. ประวตัิย่อและขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการท่ีครบกาํหนดตามวาระ และไดร้บัการเสนอช่ือกลบัเขา้

ดาํรงตาํแหนง่ใหม ่ 

4. ขอ้มลูคา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 

5. รายละเอียดเก่ียวกบัเอกสารและหลกัฐานประกอบการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

6. ขอ้บงัคบัของบรษัิทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

7. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 (E-AGM) 

8. รายนาม และประวตัิกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของ

บรษัิท 

9. ระเบียบและวิธีการในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

10. แบบลงทะเบียนยนืยนัเขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

11. 11.1 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทั่วไป), 11.2 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. และ 11.3 หนงัสอืมอบ

ฉนัทะแบบ ค. (คสั โตเดียน) 

                                                                                                                                                         

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดม้ีมติใหเ้รียกประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ในวนัจันทรท่ี์ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) โดยการ

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ณ หอ้งประชุม ชัน้ 6 อาคาร JWD Store it! Siam เลขท่ี 188/72 ซอยจฬุาลงกรณ ์

16 ถนนบรรทดัทอง แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2562 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล    บริษัทไดส้รุปผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงสาํคญัซึง่เกิดขึน้ 

ในรอบปี 2562 ซึง่ปรากฏในรายงานประจาํปี 2562 และไดจ้ดัสง่มาพรอ้มกบัหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชุมนี ้

โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2562 ซึ่งบริษัทไดส้รุปผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมา และการเปลี่ยนแปลง

สาํคญัท่ีเกิดขึน้  

 การลงมต ิ  วาระนีเ้ป็นเรือ่งท่ีรายงานเพ่ือทราบจึงไมต่อ้งมีการลงมติ 

 



 

หนา้ท่ี 2 ของจาํนวน 10 หนา้ 
 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทสาํหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล   เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้

แกไ้ขเพ่ิมเติม) ซึ่งกาํหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัทาํงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาํปี

สิน้สุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และเสนอใหท่ี้ประชุมสามญั       

ผูถื้อหุน้อนมุตัิ โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจาํปี 2562 ซึง่ไดจ้ดัสง่มาพรอ้มกบัหนงัสอื

บอกกลา่วนดัประชมุนี ้ตามเอกสารแนบ 1 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและสอบทานงบการเงินประจาํปี

ของบริษัทสาํหรบัรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบ และลงนามจาก 

ดร. เกียรตินิยม คุณติสขุ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4800 ผูส้อบบญัชีของ บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ  

ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั แลว้ เห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา

อนมุตัิงบการเงินของบรษัิท สาํหรบัรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิงบการเงิน

ประจาํปีของบริษัทสาํหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทในปี 2562          

ท่ีผา่นมา สรุปสาระสาํคญัไดด้งันี ้

ข้อมูลงบการเงนิเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท 

                           หน่วย : ล้านบาท 

 

การลงมติ   วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

 

รายการ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

2562 2561 

“ปรับปรุงใหม่” 

2561 2562 2561 

 

สนิทรพัยร์วม 7,818.93 6,329.87 6,357.48 5,415.87 4,487.27 

หนีส้นิรวม 4,548.80 3,189.91 3,189.91 2,625.56 1,805.58 

สว่นของผูถื้อหุน้ 3,270.14 3,139.95 3,167.57 2,790.30 2,681.69 

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร 3,562.34 3,207.98 3,207.98 1,042.85 979.29 

รายไดร้วม 3,660.24 3,297.64 3,297.64 1,322.36 1,260.92 

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ 

(สว่นท่ีเป็นของบรษัิทใหญ่) 

362.79 224.52 252.13 290.35 271.47 

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.36 0.22 0.25 0.28 0.27 



 

หนา้ท่ี 3 ของจาํนวน 10 หนา้ 
 

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล และการไม่เสนอจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2562 

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล   บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของ

กาํไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลงัจากการหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล และ การจดัสรร

ทนุสาํรองตามกฎหมาย และเงินสาํรองอ่ืน (ถา้มี) ทัง้นี ้บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจาก

นโยบายท่ีกาํหนดไวไ้ด ้โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีการดาํเนินการดงักลา่วจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่   

ผูถื้อหุน้ของบริษัท โดยจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน สภาพคลอ่งทางการเงิน และความ

จาํเป็นในการใชเ้งิน เพ่ือบรหิารกิจการ และการขยายธุรกิจของบรษัิท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ  

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลสาํหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงินสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีได้รับการ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบรษัิทแลว้ โดยจ่ายจากกาํไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดดาํเนินงาน

วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท เป็นเงินประมาณ 255 ลา้นบาท  

หรอืคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 87.83 ของกาํไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 70.29 ของ

กาํไรสทุธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิด

ขึน้กับผูถื้อหุน้จากการเลื่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทท่ีกาํหนดไวใ้นวนัท่ี 27 เมษายน 2563 

ออกไปไม่มีกาํหนด ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงไม่เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาจ่ายเงินปันผล

ประจาํปี 2562 อีก 

ตารางเปรยีบเทียบการจ่ายปันผลยอ้นหลงั 

 *ตวัเลขก่อนการปรบัปรุงงบการเงินยอ้นหลงั   

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2561  ปี 2562  

1. กาํไรสทุธิตามงบการเงินรวม (ลา้นบาท) 612.13 *252.13 362.79 

2. กาํไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 329.50 271.47 290.35 

3. จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 1,020 1,020 1,020 

4. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุน้ (บาท/หุน้)  0.25 0.21 - 

    4.1 เงินปันผลระหวา่งกาล 0.15 - 0.25 

    4.2 เงินปันผลสว่นท่ีเหลอื  0.10 - - 

5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท)   255.00 214.20 255.00 

6. อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักาํไรสทุธิตามงบการเงินรวม 41.66% 84.96% 70.29% 

7. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกาํไรสุทธิตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

77.39% 78.90% 87.83% 

8. ราคาหุน้ (บาท/หุน้)  12.10 

(29 ธ.ค. 60) 

7.00 

(28 ธ.ค. 61) 

7.95 

(30 ธ.ค. 62) 

9. อตัราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Yield) 2.07% 3.00% 3.14% 



 

หนา้ท่ี 4 ของจาํนวน 10 หนา้ 
 

การลงมต ิ  วาระนีเ้ป็นเรือ่งท่ีรายงานเพ่ือทราบจึงไมต่อ้งมีการลงมติ 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล   เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้

แกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 58 และ 59 ซึง่กาํหนดใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้

ผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี โดยท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้อาจแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีคน

เดิมอีกก็ได ้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลอืก บรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 

สอบบญัชี จาํกดั (“KPMG”) เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท และคดัเลอืกผูส้อบบญัชีของ KPMG จาํนวน 3 ราย 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจาํปี 2563 คือ นายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย ์หรือ นายบณัฑิต ตัง้ภากรณ ์หรือ 

นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล โดยกาํหนดใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่

งบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูส้อบบญัชีคนใดปฏิบตัิหนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 5 รอบบัญชีติดต่อกันแต่อย่างใด ทัง้นี ้ค่าสอบบัญชีท่ีเสนอสาํหรบัปี 

2563 เป็นจาํนวนเงิน 2,250,000 บาท (สองลา้นสองแสนหา้หมื่นบาทถว้น) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวให้

รวมถึงการใหบ้ริการจดัทาํรายงานสอบทานและงบประจาํไตรมาสใหก้บับรษัิทดว้ย แต่ไม่รวมค่าบรกิารอ่ืน 

(non-audit fee) ท่ีบริษัทจะจ่ายตามจริง โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้

พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป ทัง้นี ้รายละเอียดของผูส้อบบญัชีและคา่สอบบญัชีประจาํปี 2563 ปรากฏในรายนาม

และประวตัิของผูส้อบบญัชี และรายละเอียดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 ซึ่งไดจ้ัดส่งมาพรอ้มกบัหนงัสือ

บอกกลา่วนดัประชมุนีต้ามเอกสารแนบ 2 

บริษัทท่ีเป็นสาํนกัสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีตามท่ีเสนอ ไมม่ีความสมัพนัธห์รือสว่นไดเ้สียใดๆ กบับริษัท, 

ผูบ้ริหาร, ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยบางบริษัทนัน้ 

ไม่ไดใ้ช้สาํนักสอบบัญชีเดียวกันกับของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะดูแลใหส้ามารถจัดทาํ         

งบการเงินไดท้นัตามกาํหนดระยะเวลา  

 สาเหตท่ีุบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงผูส้อบบญัชี เน่ืองจากบริษัทมีการขยายตวัในต่างประเทศเพ่ิมขึน้มาก และมี

บริษัทในกลุม่ซึ่งอยู่ในต่างประเทศท่ีตอ้งอาศยัขอ้มลูเพ่ือประกอบการตรวจสอบบญัชี จึงจาํเป็นตอ้งอาศยั

ผูส้อบบญัชีท่ีมีความคลอ่งตวัในการประสานงานในตา่งประเทศมากขึน้ 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  อนมุตัิตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยใหเ้สนอต่อท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดคา่สอบบญัชี   

 การลงมติ   วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน 

 

 

 



 

หนา้ท่ี 5 ของจาํนวน 10 หนา้ 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล   พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) และ

ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 18 กาํหนดใหก้รรมการออกจากตาํแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญั     ผูถื้อหุน้

ในอตัราหนึ่งในสามของจาํนวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสอง

ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่ง

นานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหนง่  

ปัจจุบนับริษัทมีกรรมการทัง้สิน้ 9 ท่าน ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 มีกรรมการท่ีจะพน้จาก

ตาํแหน่งรวม 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการท่ีออกตามวาระ ตามอตัราหนึ่งในสามของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ไดแ้ก่ 

1. นายมงักร ธนสารศิลป์  กรรมการอิสระ 

2. นายธเนศ พิรยิโ์ยธินกลุ  กรรมการ 

3. นางอจัฉรา นิมิตรปัญญา กรรมการ 

โดยกรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผูท่ี้มีทักษะ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ ์ท่ีเหมาะสมและเป็น

ประโยชนก์บับริษัท และเป็นผูท่ี้มีคุณสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ

ประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมทัง้ประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง สาํหรบักรรมการอิสระนัน้ เป็นผู้

ท่ีสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และ

หลกัเกณฑอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง  

ทัง้นี ้ประวตัิย่อและขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีออกตาม

วาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

อนึ่ง ระหว่างวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 – 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบริษัทและ

แจง้ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพ่ือใหส้ทิธิแก่ผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือบคุคล

ท่ีเห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือเขา้รบัคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษัิท ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือ 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิ้จารณาคณุสมบตัิท่ี

เหมาะสมและเป็นประโยชนแ์ก่กิจการของบริษัทอยา่งครบถว้นแลว้ สาํหรบักรรมการอิสระนัน้ ไดพิ้จารณา

แลว้วา่ เป็นผูท่ี้สามารถแสดงความคดิเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบรษัิท

และหลกัเกณฑอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง จึงมีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทไดอ้นมุตัเิสนอตอ่ท่ี

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการดังมีรายช่ือต่อไปนี  ้ท่ีพ้นจากตาํแหน่งกลับเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ ดงันี ้

 

 



 

หนา้ท่ี 6 ของจาํนวน 10 หนา้ 
 

1. นายมงักร ธนสารศิลป์  กรรมการอิสระ 

(กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการอิสระตอ่อีกวาระหนึง่) 

2. นายธเนศ พิรยิโ์ยธินกลุ  กรรมการ 

(กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการบรษัิทตอ่อีกวาระหนึง่) 

3. นางอจัฉรา นิมิตรปัญญา กรรมการ 

(กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการบรษัิทตอ่อีกวาระหนึง่) 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท   คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณากลั่นกรองอยา่งรอบคอบ และระมดัระวงั

แลว้ อนมุตัิตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยใหเ้สนอตอ่ท่ีประชมุสามญั

ผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการดงัท่ีมีรายช่ือขา้งตน้ ท่ีพน้จากตาํแหนง่กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

ตอ่อีกวาระหนึง่  

การลงมติ   วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกําหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ

คา่ตอบแทนในการปฏิบตัิหนา้ท่ีจากบรษัิท ซึง่คา่ตอบแทน ไดแ้ก่ เงินรางวลั เบีย้ประชมุ บาํเหน็จ โบนสั หรอื

ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืนใด อยา่งไรก็ดี คา่ตอบแทนกรรมการ ควรสอดคลอ้งกบัผลประกอบการ

ของบรษัิท หนา้ท่ีความรบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแตล่ะทา่น และควรมีการทบทวนทกุปี 

รายละเอียดของคา่ตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิ้จารณาคา่ตอบแทน

กรรมการ โดยคาํนงึถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัประเภท ขนาด และความเก่ียวโยงกบัผลการดาํเนินงานของ

บรษัิทซึง่สอดคลอ้งกบัสภาวะโดยทั่วไปของตลาด และอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงประสบการณแ์ละความ

เหมาะสมเก่ียวกบัการทาํหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการ

บริษัทเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 โดยใหจ้่ายในรูปแบบเบีย้ประชุม

และโบนสัประจาํปี โดยประธานกรรมการบรษัิท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการกาํกับดูแลกิจการ จะไดร้บัค่าตอบแทนในรูปแบบของเบีย้

ประชุมจาํนวน 25,000 บาทต่อท่านต่อครัง้ กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกาํกับดูแลกิจการ จะไดร้บัค่าตอบแทนในรูปแบบของเบีย้ประชุม

จาํนวน 20,000 ตอ่ทา่นตอ่ครัง้ และ ใหค้ณะกรรมการบรษัิทไดร้บัโบนสัไมเ่กินรอ้ยละ 0.5 ของเงินปันผลท่ีมี

การจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูพิ้จารณากาํหนดจาํนวนท่ีเหมาะสม และแบ่งจ่าย

กนัเอง โดยไมม่ีคา่ตอบแทนอ่ืน 

 



 

หนา้ท่ี 7 ของจาํนวน 10 หนา้ 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกําหนด

คา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 ตามอตัราท่ีเสนอมา ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนแลว้ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกนั และเช่ือมโยงกบัผลการ

ดาํเนินงานของบรษัิท 

การลงมติ   วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ        

ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ

ของบริษัท ข้อ 3. เร่ืองวัตถุประสงคข์องบริษัท 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล   แกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิท และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของ

บริษัท ขอ้ 3. เรื่องวัตถุประสงคข์องบริษัท เพ่ือความชัดเจนในถ้อยคาํตามกฎหมายของนิยามกิจการ

คลงัสนิคา้ ไซโล และหอ้งเย็น โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ขอเพ่ิมวตัถปุระสงคข์องบรษัิท จากเดิม 35 ขอ้ เป็น 36 ขอ้ โดยขอเพ่ิมวตัถปุระสงคอี์ก 1 ขอ้ ดงันี ้

ขอ้ (36) ประกอบกิจการรบัทาํการเก็บรกัษาสินคา้ในคลงัสินคา้ ไซโล หอ้งเย็น เพ่ือบาํเหน็จเป็นทางการคา้

ปกต ิไมว่า่บาํเหน็จนัน้จะเป็นเงิน คา่ตอบแทน หรอืประโยชนอ่ื์นใด  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการมอบ

อาํนาจใหน้างสาวภัคคิวรรณ ดวงชัย และ/หรือ บุคคลท่ีนางสาวภัคคิวรรณ ดวงชัย มอบหมายเป็นผูม้ี

อาํนาจในการดาํเนินการแกไ้ขถอ้ยคาํในหนงัสือบรคิณหส์นธิ รวมทัง้นายทะเบียนบรษัิทมหาชนจาํกดั และ/

หรือ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และดาํเนินการอ่ืนใดอนัจาํเป็นและ

เก่ียวเน่ืองกับการดงักล่าวไดทุ้กประการจนเสร็จการ และใหม้ีอาํนาจในการแต่งตัง้ และ/หรือถอดถอน          

ผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการใดๆ ดงักลา่วขา้งตน้ ในกรณีท่ีนายทะเบียนกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์ไม่สามารถรบัจดทะเบียนวตัถปุระสงคข์อ้หนึ่งขอ้ใด ใหม้ีอาํนาจในการยื่นจดทะเบียน

แกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคท่ี์นายทะเบียนสามารถรบัจดทะเบียนได ้รวมถึงใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ความในวตัถุ

ท่ีประสงคต์ามท่ีนายทะเบียนเห็นสมควร 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติม

วตัถปุระสงคข์องบรษัิท และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 3. เรือ่งวตัถปุระสงคข์องบรษัิท 

โดยมอบอาํนาจใหน้างสาวภคัคิวรรณ ดวงชยัและ/หรอื บคุคลท่ีนางสาวภคัคิวรรณ ดวงชยั มอบหมาย เป็น

ผู้มีอาํนาจในการดาํเนินการแก้ไขถ้อยคาํในหนังสือบริคณห์สนธิ และดาํเนินการอ่ืนใดอันจาํเป็นและ

เก่ียวเน่ืองกบัการดงักลา่วไดท้กุประการจนเสรจ็การ 

การลงมติ   วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ            

ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

 



 

หนา้ท่ี 8 ของจาํนวน 10 หนา้ 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 และข้อ 34 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   เพ่ือปรบัปรุงขอ้บังคบัของบริษัทใหส้อดคลอ้งกับพระราชกาํหนดว่าดว้ยการ

ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 บรษัิทจึงจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ท่ี 26 และ 

34 รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้บงัคบัของบรษัิท รา่งขอ้บงัคบัของบรษัิทท่ีขอแกไ้ข 

ขอ้ 26. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหจ้ัดขึน้ ณ ทอ้งท่ี

อันเป็นท่ีตัง้สาํนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวดัใกลเ้คียง 

หรอื ณ ท่ีใดตามท่ีประธานกรรมการ หรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมาย

จากประธานกรรมการจะกาํหนด 

ในการประชุมกรรมการสามารถกระทําผ่านสื่อ

อิเลก็ทรอนิกสไ์ดโ้ดยมีผูเ้ขา้รว่มประชมุอยา่งนอ้ยหนึง่ในสาม

ขององคป์ระชุมตอ้งอยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน และผูร้่วม

ประชุมทัง้หมดตอ้งอยู่ในราชอาณาจักรขณะท่ีมีการประชุม 

โดยผูท้าํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุมสามารถกาํหนดใหจ้ัดการ

ประชมุผา่นสือ่อิเลก็อรอนิกสไ์ด ้

ในการประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสใ์ห้

กระทาํผ่านระบบควบคุมการประชุมท่ีมีกระบวนการรกัษา

ความมั่นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศโดยใหม้ีการบนัทกึเสียง

หรือทัง้เสียงและภาพแลว้แตก่รณีของผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุคน

ตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามประกาศ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง

มาตรฐานรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชมุผ่านสือ่

อิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 และ

หรอืท่ีมีแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต 

ในการประชุมกรรมการเพ่ือจดัใหม้ีการประชุมผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ในการส่งหนงัสือเชิญประชมุและเอกสาร

ประกอบการประชุมสามารถดําเนินการตามวิธีการและ

ระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการประชมุนัน้ ได้

กาํหนดไว ้หรอืจะสง่โดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกสแ์ทนก็ได ้ 

ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จัดขึน้ ณ 

ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวดั

ใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีใดตามท่ีประธานกรรมการ หรือผูซ้ึ่ง

ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการจะกาํหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจทาํด้วย

วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสก์็ได้ โดยปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่กฎหมายกาํหนด 

ขอ้ 34. การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทใหจ้ัดขึน้ ณ ทอ้งท่ีอนั

เป็นท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ 

ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกาํหนด  

ขอ้ 34. การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทใหจ้ัดขึน้ ณ ทอ้งท่ี

อันเ ป็นท่ีตั้งส ํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด

ใกลเ้คียง หรอื ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกาํหนด 

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจทําด้วย

วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสก์็ได้ โดยปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่กฎหมายกาํหนด 
 



 

หนา้ท่ี 9 ของจาํนวน 10 หนา้ 
 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท   เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 พิจารณาอนมุตัิการ

แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ 26 และขอ้ 34 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพระราชกาํหนดวา่ดว้ยการประชมุผ่าน

สือ่อิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ   วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ        

ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

 

ทัง้นี ้บรษัิทไดก้าํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 (E-AGM) ในวนัท่ี               

30 มิถนุายน 2563 (Record Date)  

ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองได ้โปรดแต่งตัง้บคุคลอ่ืนเขา้รว่มประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนในการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสค์รัง้นี ้โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแบบใด

แบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทไดแ้นบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. (ทั่วไป), แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งแบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็น      

ผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

แนบ 11 หรือท่านผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลด (Download) หนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วขา้งตน้ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิทท่ี 

www.jwd-group.com โดยใหเ้ลอืกใชแ้บบใดแบบหนึง่ตามท่ีระบไุวเ้ทา่นัน้ 

นอกจากนัน้ เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหก้ับผูถื้อหุน้ ท่านผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการ

อิสระของบรษัิทคนใดคนหนึง่เขา้รว่มประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนในนามผูถื้อหุน้ได ้โดยขอ้มลูของกรรมการอิสระและ

คณุสมบตัิ ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 ซึ่งแนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ทัง้นี ้ขอความรว่มมือจากท่านไดโ้ปรดสง่

หนงัสอืมอบฉนัทะมายงับรษัิทภายในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 โดยสง่มาท่ีเลขานกุารบรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี  อินโฟโลจิสติกส ์

จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 36 ถนนกรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

จึงขอเรยีนเชิญทา่นผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา ดงักลา่วขา้งตน้ 

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

(นายชวนินทร ์บณัฑิตกฤษดา) 

                                                                                                    กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

     โดยมอบหมายจากคณะกรรมการ 

        บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
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หนา้ท่ี 10 ของจาํนวน 10 หนา้ 
 

หมายเหต ุ 

 - ผูถื้อหุน้สามารถเรยีกดคูาํบอกกลา่วเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 และเอกสารประกอบการประชุม

ในเว็บไซตข์องบริษัทได ้ตัง้แต่วันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 ท่ี www.jwd-group.com ภายใตห้วัขอ้ “นักลงทุนสมัพันธ์” >          

“ขอ้มูลสาํหรบัผูถื้อหุน้” > “การประชุมผูถื้อหุน้” และสามารถสง่คาํถามเก่ียวกบัระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2563 ลว่งหนา้ ไดท่ี้เลขานกุารบรษัิท บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 36 ถนนกรุงเทพ

กรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือทางอีเมล ์comsec@jwd-logistics.com ภายในวนัท่ี         

24 กรกฎาคม 2563   

 - บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ                

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถเรียกดไูดท่ี้ 

www.jwd-group.com ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทนุสมัพนัธ”์ > “ขอ้มลูสาํหรบัผูถื้อหุน้” > “การประชมุผูถื้อหุน้” 

 

http://www.jwd-group.com/
mailto:comsec@jwd-logistics.com%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99
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