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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy Form A. 
 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                                               เขียนท่ี    

Shareholder Register No. Written at 
 

 วนัท่ี    เดือน   พ.ศ.    

 Date  Month  Year 
 

(1) ข้าพเจ้า                                                                      สญัชาต ิ                    อาย ุ            ปี  อยูบ้่านเลขท่ี    

I/We                                                                         Nationality                age              years, residing at  

ถนน    ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต     

Road  Tambol/Khwaeng     Amphur/Khet      

จงัหวดั    รหสัไปรณษณีย์            

Province   Postal Code  
 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เจดับเบิล้ยดูี อนิโฟโลจิสตกิส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

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

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม…………………… หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……….………….… เสยีง ดงันี ้

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

follows: 

  �  หุ้นสามญั…………………………….…หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั…………………………….…. เสยีง  

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

�  หุ้นบริุมสทิธิ……………………………..หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………………..…เสยีง 

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

(3) ขอมอบฉนัทะให้ (1)      อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขท่ี      

hereby appoint                                                                        age   years, residing at  

ถนน     ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต      

Road   Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์    หรือ 

Province     Postal Code   or 

 (2)             อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขท่ี      

                  hereby appoint                                                              age   years, residing at  

ถนน     ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต      

Road   Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์    หรือ 

Province     Postal Code   or 
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 (3)             อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขท่ี      

                  hereby appoint                                                              age   years, residing at  

ถนน     ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต      

Road   Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์    หรือ 

Province     Postal Code   or 
    

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั   

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุม Function Six AB ชัน้ 6 โรงแรม 

สยาม แอท สยาม ดีไซน์ กรุงเทพ (Siam @ Siam Design Hotel Bangkok) เลขท่ี 865 ถนนพระราม 1 แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 

กรุงเทพฯ 10330 หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั 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 2018 on Thursday, 26 April 2018 at 2.00 p.m. at Function Six AB room, 6th Floor, Siam @ 

Siam Design Hotel Bangkok, No. 865 Rama 1 Road, Opposite National Stadium, Wang Mai, Patumwan, Bangkok 

10330 or such other date, time and place as the meeting maybe adjourned.  

 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ  

 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 

    (     ) 

 

หมายเหตุ/Remarks 

ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับ

มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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. 


