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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 
Proxy Form C 

                      เขียนท่ี……………………………………………………………… 
                                     Written at 

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

(1)   ข้าพเจ้า…………………………………………………..…….….…………...................................................................................................  
        I/We, the undersigned 

สํานกังานตัง้อยูเ่ลขท่ี………………….…ถนน………………………..…ตําบล/แขวง……………..…………….……อําเภอ/เขต…………………….………… 
Office Address                                    Road                                    Sub-district                                             District 
จงัหวดั…………..………………….  รหสัไปรษณีย์………………….………….………….. 
Province                                        Postal Code 
ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั .................................................................................................................................... 
As the Custodian for 
ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) 
As 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 ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ........................................................................... เสียง 
The number of ordinary share                                 shares, and have the rights to vote equal to                                                      votes 
หุ้นบริุมสทิธิ.....…………………………………………….. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ........................................................................... เสียง 

                The number of preference share                             shares,      and have the rights to vote equal to                                                       votes 
(2)  ขอมอบฉนัทะให้ / Hereby appoint 
           (1) ……………………………….………………………………………………………………….… อาย…ุ…………………………...…..ปี   
                                                                                                                                                             Age                                          years 

อยู่บ้านเลขท่ี………………….… ถนน….………….………………..ตําบล/แขวง……………………………………..….อําเภอ/เขต………………..………………. 
Reside at                                  Road                                         Sub-district                                                        District 
จงัหวดั……………………………….……..………….รหสัไปรษณีย์……..……..……………….…… หรือ 
Province                                                                Postal Code                                                   or 

           (2) ………………………………………………………………………………………………………อาย…ุ………………………………ปี      
                                                                                                                                                     Age                                          years 

อยู่บ้านเลขท่ี………………….… ถนน….………….………………..ตําบล/แขวง……………………………………..….อําเภอ/เขต………………..………………. 
Reside at                                  Road                                         Sub-district                                                        District 
จงัหวดั……………………………….……..………….รหสัไปรษณีย์……..……..……………….…… หรือ 
Province                                                                Postal Code                                                   or 

           (3) ………………………………………………………………………………………………………อาย…ุ…………………………..….ปี      
                                                                                                                                                     Age                                          years 

อยู่บ้านเลขท่ี………………….… ถนน….………….………………..ตําบล/แขวง……………………………………..….อําเภอ/เขต………………..………………. 
Reside at                                 Road                                         Sub-district                                                     District 
จงัหวดั……………………………….……..………….รหสัไปรษณีย์……..……..……………….……  
Province                                                                Postal Code                                                  
                 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2564 ในวนั
พฤหสับดีท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ  ห้องประชุม ชัน้ 4 บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เลขท่ี 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 
แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

ติดอากร 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 2021 on Thursday, April 22, 
2021, 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. 
 

(3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้        
       I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
                     authorize the proxy to vote equal to the total number of the shares held 

                                มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
                                     authorize in partial as follows. 

 หุ้นสามญั ..................................................... หุ้น และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ ................................................ เสียง 
                                                      The number of ordinary share              shares, and having the rights to vote equal to                                     votes 

 หุ้นบริุมสทิธิ................................................... หุ้น และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ ................................................ เสียง 
                                                      The number of preference share          shares, and having the rights to vote equal to                                    votes 

รวมสทิธิออกเสียงคะแนนได้ทัง้หมด ............................................. เสียง 
Total voting right                                                                        votes 
 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้      
       I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 
   วาระท่ี   1     เร่ืองรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 
        Agenda   1    Subject: To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020. 
                               (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                   (A)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
                               (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                                                   (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                                       เห็นด้วย ……………. เสียง           ไมเ่ห็นด้วย ........................ เสียง            งดออกเสียง .....................  เสียง 
                                             Approve                   votes               Disapprove                       votes               Abstain                             votes 
 

   วาระท่ี      2   เพ่ือรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 
        Agenda   2    Subject: To acknowledge the report of the Company’s business operation results for the year 2020   
 
 วาระท่ี     3     เร่ือง   พิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

       Agenda  3     Subject:  To consider the approval of the Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income 
for the year ended December 31, 2020. 

.                                (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                    (A)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
                               (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                                                   (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                                       เห็นด้วย ……………. เสียง      ไมเ่ห็นด้วย ........................ เสียง     งดออกเสียง ..................... เสียง 
                                            Approve                   votes          Disapprove                      votes            Abstain                             votes 
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   วาระท่ี     4  เร่ือง  พิจารณาการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตรวจสอบบญัชี ประจําปี 2564 

    Agenda  4   Subject : To consider the appointment of the auditor and determine the audit fee for 2021. 
                (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (A)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
                                 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                      (B)    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                             เห็นด้วย                                             ไมเ่ห็นด้วย                                    งดออกเสียง 
                                                        Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 
 

   วาระท่ี     5    เร่ือง   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตําแหนง่ตามวาระ และพิจารณาคา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัท
สําหรับปี 2564 

    Agenda  5   Subject : To consider and elect the Directors who are retired by rotation and the remuneration for  the Company Board of 
Directors for 2021. 

.                   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                 (A)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
                                 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                      (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
                                                   Appointment of whole set of directors  

                                    เห็นด้วย                                             ไมเ่ห็นด้วย                                    งดออกเสียง 
                                            Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
            Appointment of some nominees as the follows: 

                         1. ชื่อกรรมการ นายววิฒัน์  ทีฆคีรีกลุ 
   1. Director Name Mr. Wiwat Theekhakhirikul 

                                เห็นด้วย                                             ไมเ่ห็นด้วย                                    งดออกเสียง 
                                             Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 

   2. ชื่อกรรมการ นายคตันานท์  ยะพานิช 
   2. Director Name Mr. Kattanant  Yaphanich 
    เห็นด้วย                                             ไมเ่ห็นด้วย                                   งดออกเสียง 

                Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 
   3. ชื่อกรรมการ นายไกรวทิย์  สตัยภิวฒัน์ 
   3. Director Name Mr. Kraiwit  Satayapiwat 
    เห็นด้วย                                             ไมเ่ห็นด้วย                                    งดออกเสียง 

                 Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 
 

   วาระท่ี     6 เร่ือง   พิจารณาคา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ ไว้ไมเ่กิน 5 ล้านบาท สําหรับปี 2564 
  Agenda  6   Subject : To consider the approval the remuneration fees in an amount not exceeding 5 million baht for the Company Board 

of Directors for 2021. 
    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (A)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
                                 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                      (B)    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                          เห็นด้วย                                             ไมเ่ห็นด้วย                                    งดออกเสียง 
                     Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 
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   วาระท่ี     7 เร่ือง   พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี  2563 เพ่ือจา่ยเงินปันผล 

     Agenda  7   Subject : To approve the allocation of the profit for the performance in the year 2020 the dividend payment. 
                (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (A)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
                                 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                      (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                              เห็นด้วย                                             ไมเ่ห็นด้วย                                    งดออกเสียง 
                                        Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 
 

   วาระท่ี     8   เร่ือง   อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
     Agenda  8    Subject  Other business (if any). 

                (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
             (A)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                 (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                  เห็นด้วย                                             ไมเ่ห็นด้วย                                    งดออกเสียง 
                                        Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 

 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อ

เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 
        Voting by the proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not the 

shareholder’s voting. 
(6)  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีประชมุมีการพจิารณาหรือลง

มตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลง
มตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร       

         In case we have not specified our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have 
the right to consider and vote on our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
              กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ  เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่
ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
               Any act(s) performed by the proxy in this meeting, except such vote(s) that is (are) not in accordance to our intentions specified on this 
proxy form, shall be deemed to be the action(s) performed by ourselves in all respects. 
                          ลงชื่อ/Signed ………………………………………………..……ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
       (……………………………..……………..……….) 
 
                          ลงชื่อ/Signed ………………………………………………..……ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                 (………….…………………….……………………) 
                           
                          ลงชื่อ/Signed ………………………………………………..……ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                 (……………….…………………….………………) 
 
                                 ลงชื่อ/Signed ………………………………………………..……ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                 (……………….…………………….………………) 
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หมายเหตุ / Remarks 
1.   หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
      Proxy form C is used only in case the shareholder’s name appeared on the registration book is a foreign shareholder who appoints the  
      Custodian in Thailand to be in change his/her shares.  
2.   หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
      Documents required are 
       (1)   หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
              Evidence stating authorization from the shareholder to the Custodian to sign the Proxy Form on behalf of him/her 
       (2)   หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
              Evidence confirming that the person who signed on the Proxy Form is a licensed Custodian 
3.    ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ 
       ฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
       The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and cannot split the number of shares 

to many proxies for splitting votes.  
4.   วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
      In the agenda of the election of directors, Shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director. 
5.   ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเตมิได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

ตามแนบ 
      In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached supplemental 

proxy form C. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Annex to the Proxy Form C 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) 
Grant of proxy as a shareholder of Karmarts Public Company Limited 

                ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2564 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564  เวลา 14.00  น. ณ  ห้องประชุม ชัน้ 4 บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) 
สํานกังานใหญ่ เลขท่ี 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
                For 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 Yak 3, Bangduan, Phasicharoen, Bangkok, Thailand 10160 or at any adjournment 
thereof to any other date, time and venue. 

-------------------------------------------------------------------- 
  วาระท่ี………………… เร่ือง……………………………………….…………………………………………………………………………………… 
       Agenda                     Subject  
          (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
               (A)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
        (ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                            (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                        เห็นด้วย ……………. เสียง       ไมเ่ห็นด้วย ............................ เสียง       งดออกเสียง ........................เสียง 
                              Approve                   votes          Disapprove                       votes          Abstain                            votes 
  วาระท่ี…………………เร่ือง……………………………………….…………………………………………………………………………………… 
        Agenda                     Subject  
           (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
               (A)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
          (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                               (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                       เห็นด้วย ……………. เสียง         ไมเ่ห็นด้วย ..............................เสียง     งดออกเสียง ..................... เสียง 
                               Approve                    votes           Disapprove                       votes          Abstain                            votes 

                ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
                I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.   
 
 
                   ลงช่ือ/Signed ………………………………………………..……ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
 (………………………………..……………..……) 

                                                                                                      
                              ลงช่ือ/Signed ………………………………………………..……ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 

 (………….……………………..…………………..) 

                                                                                                      
                              ลงช่ือ/Signed ………………………………………………..……ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
 (………….…………………….………….………..) 

                                                                                                      
                              ลงช่ือ/Signed ………………………………………………..……ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 

 (……………….…………….……….….……)       
 


