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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 

Proxy Form A 
                             เขียนท่ี……………………………………………….. 

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

1.  ข้าพเจ้า ...................................................................   สญัชาติ ..................  อยู่บ้านเลขท่ี ...................  ถนน .................................. 
     I/We                                                               Nationality                Reside at                          Road 

ตําบล/แขวง  ………………………………..  อําเภอ/เขต ............................................  จงัหวดั  ...............................    รหสัไปรษณีย์ ……………….  
Sub-district                                                District                                                 Province                                Postal Code 
 2.  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) 

     am/are a shareholder of  Karmarts Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม…………………………..…….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั………………………..…….………………..เสียง ดงันี ้
Holding a total amount of                                             shares,       and have the rights to                                 vote equal to  votes as follows : 
                     หุ้นสามญั……………………………..……..หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั……….…..………………..………………….……….เสียง  
     The number of ordinary share                   shares,  and have the rights to vote equal to                                         votes 
      หุ้นบริุมสิทธิ…………………………….….…หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั……………………………………………….………..เสียง 
                     The number of preference share              shares,  and have the rights to vote equal to                                                       votes 
 3.  ขอมอบฉนัทะให้ / Hereby appoint 
                      ( 1 ) …………………………..……………………………………..……..….….อาย…ุ…….…..…ปี อยู่บ้านเลขท่ี..…………………….. 

                                                                                                                         Age              years, Reside at                 
ถนน………………………….…...ตําบล/แขวง……………………………...…..……….อําเภอ/เขต……………………………………………....……….  
Road                                        Sub-district                                                             District                                        
จงัหวดั……………………………………………….รหสัไปรษณีย์………………………………..………… หรือ  
Province                                                              Postal Code                                                             Or 
                      ( 2 ) ………………………………………………….…………..………...….….อาย…ุ………..…..…ปี อยู่บ้านเลขท่ี..………………….. 

                                                                                                                         Age                   years, Reside at                 
ถนน………………………….…...ตําบล/แขวง……………………………...…..……….อําเภอ/เขต………………………………………....……….......  
Road                                        Sub-district                                                             District                                        
จงัหวดั…………………………………………….รหสัไปรษณีย์………………………………..………… หรือ  
Province                                                          Postal Code                                                              Or 
                      ( 3 ) ………………………………………………………………………..….….อาย…ุ………..…..…ปี อยู่บ้านเลขท่ี..……………….… 

                                                                                                                         Age                    years, Reside at                 
ถนน………………………….…...ตําบล/แขวง…………………………………..……….อําเภอ/เขต……..……………………………………....……….  
Road                                         Sub-district                                                            District                                        
จงัหวดั…………………………………………….รหสัไปรษณีย์………………………………..…………   
Province                                                          Postal Code                                                             
 
              คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2559 
ในวนัองัคารท่ี  26  เมษายน 2559  เวลา 14.00 น. ณ   ห้องแกรนด์ คอน เฟอเรนซ์   โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไชด์ เลขท่ี 27 ซอยเจริญนคร 17 ถนน
เจริญนคร แขวงบางลําภลูา่ง  เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร 10600   หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

ติดอากร 20 บาท 
Affix 20 Baht Duty 



 
    
 

หน้า ... ของจํานวน .... หน้า 
                                                                                                                                                                                      Page    of number    Page  

              As my/our proxy, to attend and vote on my/our behalf at the Annual  General  Meeting  of  Shareholders Year 2016 on Tuesday,  
April 26, 2016, 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. 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 Any business carried out by the proxy in the said meeting shall by deemed as having been carried out by myself/ourselves. 
 
 
 
     ลงช่ือ/Signed………………………………………………..ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
                              (…………..……………………………….……………..) 
 
 
     ลงช่ือ/Signed………………………………….…………….ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                              (…………..……………………………….……………..) 
 
 
     ลงช่ือ/Signed………………………………………….…….ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                              (…………..……………………………………………...) 
 
 
     ลงช่ือ/Signed…………………………..…………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                              (…………..…………………..…………………………..) 
 
หมายเหต ุ
        ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้
ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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. 
 
 
 
 


