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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
(General Form) 

--------------------- 
 

เขียนที่  
Written at 
วันที่ เดือน พ.ศ.  
Date Month                  Year 

 
(1)  ข้าพเจ้า  สัญชาติ   อยู่บ้านเลขที่   

I/We  Nationality  Residing at  
ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  
          

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม     หุ้น  
being a shareholder of Index Livingmall Public Company Limited, holding the total number of  shares, 

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง ดังนี ้  
and having the right to vote equivalent to  votes as follows:  

หุ้นสามัญ  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ        เสียง  
ordinary share of  shares, and having the right to vote equivalent to   votes, 
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  - เสียง  
preference share of  shares, and having the right to vote equivalent to  votes. 
    
(3)  ขอมอบฉันทะให้      

Hereby appoint:    

                  (1)      นาย/นาง/นางสาว  อายุ  ปี  อยู่บ้านเลขที่   
 Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  

ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์  
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรือ           (2)      นาย/นาง/นางสาว 
 

อายุ  
 

ปี  อยู่บ้านเลขที่  
 

  or  Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  
ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรือ           (3)      นาย/นาง/นางสาว 
 

อายุ  
 

ปี  อยู่บ้านเลขที่  
 

  or  Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  
ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 
 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท) 

(Stamp Duty  
Baht 20) 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 
ประจ าปี 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  เวลา 14.00 น. 
2020  on 1 July 2020  at 14.00 p.m. 
ณ ห้องประชุม อะคาเดมี่ เทรนน่ิง 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถ.พระรามที่ 2 แขวง
แสมด า เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
at Academy Training Room 1, Index Living Mall Public Company Limited No. 147 Soi Rama 2 Soi  50, Rama 2 Road, Samaedam, Bangkhunthian, 
Bangkok, or any adjournment at any date, time and place thereof.    
 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าการเองทุกประการ   
Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all 

respects. 
 
 
ลงช่ือ/Signed        ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

( ) 
 
 
ลงช่ือ/Signed        ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
 
หมายเหตุ  
Remark 
 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares 
to several proxies for splitting votes. 




