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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
Proxy Form A
เขียนที่………………………………………………..
Written at
วันที่…………...เดือน…………..……………..พ.ศ.…….………………
Date
Month
Year
1. ข้ าพเจ้ า ................................................................... สัญชาติ .................. อยู่บ้านเลขที่ ................... ถนน ..................................
I/We
Nationality
Reside at
Road
ตําบล/แขวง ……………………………….. อําเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ……………….
Sub-district
District
Province
Postal Code
2. เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน)
am/are a shareholder of Karmarts Public Company Limited
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม…………………………..…….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ………………………..…….………………..เสียง ดังนี ้
Holding a total amount of
shares, and have the rights to
vote equal to votes as follows:
หุ้นสามัญ……………………………..……..หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……….…..………………..………………….……….เสียง
The number of ordinary share
shares, and have the rights to vote equal to
votes
หุ้นบุริมสิทธิ…………………………….….…หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……………………………………………….………..เสียง
The number of preference share
shares, and have the rights to vote equal to
votes
3. ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint
( 1 ) …………………………..……………………………………..……..….… อายุ……….…… ปี อยู่บ้านเลขที่..……………………..
Age
years, Reside at
ถนน………………………….…...ตําบล/แขวง……………………………...…..……….อําเภอ/เขต……………………………………………....……….
Road
Sub-district
District
จังหวัด……………………………………………….รหัสไปรษณีย์………………………………..………… หรื อ
Province
Postal Code
Or
( 2 ) ………………………………………………….…………..………...….….อายุ…………..…ปี อยู่บ้านเลขที่..…………………..
Age
years, Reside at
ถนน………………………….…...ตําบล/แขวง……………………………...…..……….อําเภอ/เขต………………………………………....……….......
Road
Sub-district
District
จังหวัด…………………………………………….รหัสไปรษณีย์………………………………..………… หรื อ
Province
Postal Code
Or
( 3 ) ………………………………………………………………………..….…. อายุ…………..…ปี อยู่บ้านเลขที่..……………….…
Age
years, Reside at
ถนน………………………….…...ตําบล/แขวง…………………………………..……….อําเภอ/เขต……..……………………………………....……….
Road
Sub-district
District
จังหวัด…………………………………………….รหัสไปรษณีย์………………………………..…………
Province
Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจําปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 4 บริ ษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เลขที่
81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 แขวงบางด้ วน เขตภาษี เจริ ญ กรุงเทพมหานคร 10160 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย

หน้ า ... ของจํานวน .... หน้ า
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As my/our proxy, to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2021 on Thursday,
April 22, 2021, at 2.00 P.M. at 4th Floor Karmarts Public Company Limited Head office 81-81/1 Soi Phetchakasem 54 Yak3, Bangduan,
Phasicharoen, Bangkok, Thailand 10160, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves.

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

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

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

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

หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
หน้ า ... ของจํานวน .... หน้ า
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