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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
Proxy Form A
เขียนที่………………………………………………..
Written at
วันที่…………...เดือน…………..……………..พ.ศ.…….………………
Date
Month
Year
1. ขาพเจา ................................................................... สัญชาติ .................. อยูบานเลขที่ ................... ถนน ..................................
I/We
Nationality
Reside at
Road
ตําบล/แขวง ……………………………….. อําเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย ……………….
Sub-district
District
Province
Postal Code
2. เปนผูถือหุนของบริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน)
am/are a shareholder of Karmarts Public Company Limited
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม…………………………..…….หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………………………..…….………………..เสียง ดังนี้
Holding a total amount of
shares, and have the rights to
vote equal to votes as follows :
หุนสามัญ……………………………..……..หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……….…..………………..………………….……….เสียง
The number of ordinary share
shares,
and have the rights to vote equal to
votes
หุนบุริมสิทธิ…………………………….….…หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………………………………………….………..เสียง
The number of preference share
shares, and have the rights to vote equal to
votes
3. ขอมอบฉันทะให / Hereby appoint
( 1 ) …………………………..……………………………………..……..….….อายุ……….…..…ป อยูบานเลขที่..……………………..
Age
years, Reside at
ถนน………………………….…...ตําบล/แขวง……………………………...…..……….อําเภอ/เขต……………………………………………....……….
Road
Sub-district
District
จังหวัด……………………………………………….รหัสไปรษณีย………………………………..………… หรือ
Province
Postal Code
Or
( 2 ) ………………………………………………….…………..………...….….อายุ…………..…..…ป อยูบานเลขที่..…………………..
Age
years, Reside at
ถนน………………………….…...ตําบล/แขวง……………………………...…..……….อําเภอ/เขต………………………………………....……….......
Road
Sub-district
District
จังหวัด…………………………………………….รหัสไปรษณีย………………………………..………… หรือ
Province
Postal Code
Or
( 3 ) ………………………………………………………………………..….….อายุ…………..…..…ป อยูบานเลขที่..……………….…
Age
years, Reside at
ถนน………………………….…...ตําบล/แขวง…………………………………..……….อําเภอ/เขต……..……………………………………....……….
Road
Sub-district
District
จังหวัด…………………………………………….รหัสไปรษณีย………………………………..…………
Province
Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2558
ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองแกรนด คอน เฟอเรนซ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอรไชด เลขที่ 27 ซอยเจริญนคร 17 ถนน
เจริญนคร แขวงบางลําภูลาง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย

หนา ... ของจํานวน .... หนา
Page of number Page

As my/our proxy, to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2015 on Tuesday,
April 28, 2015, 2.00 pm. At Grand Conference Room, Ibis Bangkok Riverside Hotel, 27 Soi Charoen nakhon17 Charoen nakhon Rd.,South
Banglamphu,Klongsarn, Bangkok 10600 Thailand or at any adjournment there of to any other date, time and venue.
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall by deemed as having been carried out by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed………………………………………………..ผูมอบฉันทะ/Grantor
(…………..……………………………….……………..)

ลงชื่อ/Signed………………………………….…………….ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(…………..……………………………….……………..)

ลงชื่อ/Signed………………………………………….…….ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(…………..……………………………………………...)

ลงชื่อ/Signed…………………………..…………………….ผูรบั มอบฉันทะ/Proxy
(…………..…………………..…………………………..)
หมายเหตุ
ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให
ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
The shareholder appointing the proxy must authorized only proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of
shares to many proxies for splitting votes.

หนา ... ของจํานวน .... หนา
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