
Enclosure 12 
 (affixed stamp duty Baht 20) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy (Form A.)  

----------------------------- 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น เขียนท่ี ........................................................................... 
Shareholders register no. Written at 
 

วนัท่ี ............ เดือน ............................... พ.ศ. …………..  
 Date           Month      Year 
 

(1)   ข้าพเจ้า ........................................................................................................................................อาย ุ................ ปี อยูบ้่านเลขท่ี.............................                                                                                                                        
            I/We        age         years, residing at 
 
ถนน…………………………………………. ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต .........................................................................  
Road                                Tambol/Khwaeng       Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย์ ………………………………………….……………………………….………………….…………… 
Province                  Postal Code      
 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อนิโฟโลจิสตกิส์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)  

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

            โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                      หุ้น      และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                    เสียง  ดงันี ้ 
            holding the total amount of   shares and have the right to vote equal to                  votes as follows: 

□  หุ้นสามญั     หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง  
      ordinary share     shares  and have the right to vote equal to   votes 
□  หุ้นบริุมสทิธิ    หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง 
      preferred share    shares  and have the right to vote equal to    votes 

 
(3)  ขอมอบฉนัทะให้ (1) ....................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยูบ้่านเลขท่ี .......................................                                                                                                           

Hereby appoint                age         years, residing at 
 
ถนน…………………………………………. ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ..........................................................................    
Road                                Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย์ …………………………………………. หรือ 
Province                  Postal Code         or 
   (2) ....................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยู่บ้านเลขท่ี .......................................   
                                                                                                                       age         years, residing at 
 
ถนน…………………………………………. ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ..........................................................................    
Road                                Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย์ …………………………………………. หรือ 
Province                  Postal Code         or 
  (3) ....................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยู่บ้านเลขท่ี .......................................   

                                                    age        years, residing at 
 
ถนน…………………………………………. ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ..........................................................................    
Road                                Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย์ ………………………………………….  
Province                  Postal Code          
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวันอังคารท่ี  
26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟรวิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก  
เขตหวัหมาก กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ ท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
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 2016 on 
Tuesday, 26 April 2016 at 14.00 o’clock at Ballroom, 3rd Floor, The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok, No. 333 Srinakarin Road, Hua Mak  
Sub-Distict, Bang Kapi District, Bangkok 10240 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
        ลงนาม/Signed …………………………………….. ผู้มอบฉนัทะ/Grantor      
                                                     ( ................................................... )  

        ลงนาม/Signed ………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                    (...................................................... ) 

                       ลงนาม/Signed ………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy      
                 (...................................................... ) 

                        ลงนาม/Signed ………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy      
                 (...................................................... ) 
หมำยเหตุ/Remarks 

ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
The shareholder 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.  


