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         (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
                                                                           หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)                            (Affix 20 Baht duty stamp) 

Proxy (Form A.) 
 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้                                          เขยีนที ่     
Shareholders Registration No.                                          Written at  

                             วนัที ่         เดอืน           พ.ศ.   
                             Date        Month                  Year 
 

(1) ขา้พเจา้  
          I/We                                                                                                                           สญัชาต ิ     
          อยูบ่า้นเลขที ่                         nationality  
          Address                  
 
 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ช. การช่าง จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  
being a shareholder of CH. Karnchang Public Company Limited (“the company”) 
 
โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม         หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                         เสยีง  ดงัน้ี 
holding shares at the total amount of        shares and have the right to vote equal to                                        votes as follows: 

 หุน้สามญั          หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                        เสยีง  
      ordinary share          shares  and have the right to vote equal to                                 votes 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ         หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                   เสยีง 
      preference share                                       shares  and have the right to vote equal to                                    votes 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้  
Hereby appoint  
1.  ชือ่ ________________________________________ อายุ       ปี อยูบ่า้นเลขที ่              

Name    age      years, residing at 
ถนน   ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต    
Road    Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet 
จงัหวดั       รหสัไปรษณยี ์         หรือ 
Province Postal Code   or 

2.  ชือ่ ________________________________________ อายุ        ปี อยูบ่า้นเลขที ่              
Name    age      years, residing at 
ถนน   ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต    
Road    Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet 
จงัหวดั       รหสัไปรษณยี ์         หรือ 
Province Postal Code   or 

3.  ชือ่ ________________________________________ อายุ        ปี อยูบ่า้นเลขที ่              
Name    age      years, residing at 
ถนน   ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต    
Road    Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet 
จงัหวดั       รหสัไปรษณยี ์         
Province Postal Code 
 

คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจาํปี 2561 ในวนัที ่ 27 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ หอ้งสพุรรณิการ ์ชัน้ 4 สาํนกังานใหญ่ เลขที ่ 587 อาคารวริยิะถาวร ถนน        
สทุธสิารวนิิจฉยั แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual 
General Meeting of Shareholders for the year 2018 on April 27, 2018 at 9.30 a.m. at Supunnika Room on the 4th Floor, 
Head Office, No. 587 Viriyathavorn Building, Sutthisarnvinijchai Road, Khwaeng Dindaeng, Khet Dindaeng, Bangkok or 
on the date at time and place as may be postponed or changed.  
 

 
ผูท้ี่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบบัน้ีมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 

Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
 
 

   
 ลงชือ่/Signed                                                           ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 
                   (                                                ) 
   
 ลงชือ่/Signed                                                           ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
  (                                                ) 
 
 
 ลงชือ่/Signed                                                           ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
  (                                                ) 
 
 
 ลงชือ่/Signed                                                            ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
  (                                                ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต  ุ/ Remark 
 
 ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บั 
 มอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
 The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting.  The number of shares may not be divided 

to more than one proxy holder in order to vote. 


