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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 

Proxy Form A 
                             เขียนที…่…………………………………………….. 

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

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

ต าบล/แขวง  ………………………………..  อ าเภอ/เขต ............................................  จงัหวดั  ...............................    รหสัไปรษณีย์ ……………….  
Sub-district                                                District                                                 Province                                Postal Code 
 2.  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

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

                                                                                                                         Age              years, Reside at                 
ถนน………………………….…...ต าบล/แขวง……………………………...…..……….อ าเภอ/เขต……………………………………………....……….  
Road                                        Sub-district                                                             District                                        
จงัหวดั……………………………………………….รหสัไปรษณีย์………………………………..………… หรือ  
Province                                                              Postal Code                                                             Or 
                      ( 2 ) ………………………………………………….…………..………...….….อาย…ุ………..…..…ปี อยูบ้่านเลขที.่.………………….. 

                                                                                                                         Age                   years, Reside at                 
ถนน………………………….…...ต าบล/แขวง……………………………...…..……….อ าเภอ/เขต………………………………………....……….......  
Road                                        Sub-district                                                             District                                        
จงัหวดั…………………………………………….รหสัไปรษณีย์………………………………..………… หรือ  
Province                                                          Postal Code                                                              Or 
                      ( 3 ) ………………………………………………………………………..….….อาย…ุ………..…..…ปี อยูบ้่านเลขที.่.……………….… 

                                                                                                                         Age                    years, Reside at                 
ถนน………………………….…...ต าบล/แขวง…………………………………..……….อ าเภอ/เขต……..……………………………………....……….  
Road                                         Sub-district                                                            District                                        
จงัหวดั…………………………………………….รหสัไปรษณีย์………………………………..…………   
Province                                                          Postal Code                                                             
 
              คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2560 
ในวนัพฤหสับดีที่  27  เมษายน 2560  เวลา 14.00 น. ณ   ห้องบอลรูม 3  รอยลั ออคิด เชอราตนั โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 2  ถ. เจริญกรุง ซอย 30 
(ซอยกปัตนันชุ), สี่พระยา  บางรัก   กรุงเทพฯ 10500  หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
              

ตดิอากร 20 บาท 
Affix 20 Baht Duty 
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 As my/our proxy, to attend and vote on my/our behalf at the Annual  General  Meeting  of  Shareholders Year 2017 on Thursday,  
27th April 2017, 2.00 pm. At  Ballroom 3, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers, 2 Charoen Krung Road Soi 30 (Captain Bush Lane), 
Siphya Bangrak, Bangkok, 10500, Thailand  or at any adjournment there of to any other date, time and venue. 
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 Any business carried out by the proxy in the said meeting shall by deemed as having been carried out by myself/ourselves. 
 
 
 
     ลงช่ือ/Signed………………………………………………..ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
                              (…………..……………………………….……………..) 
 
 
     ลงช่ือ/Signed………………………………….…………….ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
                              (…………..……………………………….……………..) 
 
 
     ลงช่ือ/Signed………………………………………….…….ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
                              (…………..……………………………………………...) 
 
 
     ลงช่ือ/Signed…………………………..…………………….ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
                              (…………..…………………..…………………………..) 
 
หมายเหต ุ
        ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้
ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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. 
 
 
 
 


