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หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 (แบบท ัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่า่ยและไมซ่บัซอ้น) 
(General and Simple Form) 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท เอเอ็มอาร ์เอเซยี จํากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of AMR Asia Public Co.,Ltd.         เขยีนที ่
  Written at               
 วันที ่ เดอืน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจา้    สัญชาต ิ       อยู่บา้นเลขที ่              ซอย    
 I/We           nationality                residing/located at no.                 Soi 
 ถนน   ตําบล/แขวง            อําเภอ/เขต     จังหวัด       
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                 Province 
 รหัสไปรษณีย ์    
 Postal Code 
 
(2)  เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เอเอ็มอาร ์เอเซยี จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) 
 Being a shareholder of AMR Asia Pcl. (“Company”) 

โดยถอืหุน้รวม               หุน้          และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ  _______เสยีง ดังนี ้
Holding the total number of                             shares and rights to vote equal to            votes as follows 
  หุน้สามัญ         หุน้   และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ    เสยีง 

  ordinary share               shares    and have the rights to vote equal to     votes  
  หุน้บรุมิสทิธ ิ                หุน้    และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ    เสยีง 
     preferred share               shares    and rights to vote equal to                            votes 

 
(3) ขอมอบฉันทะให ้(กรณุาเลอืกขอ้ใดขอ้หนึง่) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 1. ชือ่                                              อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขที ่          
Name                                     age            years residing at no. 
ถนน                                       ตําบล/แขวง  อําเภอ      
Road                        Tambol/Kwaeng             Amphur/Khet 
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย ์      
Province                              Postal Code                             
 หรอื/ Or 
ชือ่                                           อายุ           ปี อยูบ่า้นเลขที ่      
Name  age           years residing at no. 
ถนน                          ตําบล/แขวง                         อําเภอ  ______            
Road                    Tambol/Kwaeng               Amphur/Khet   
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย ์     
Province                              Postal Code                                   

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีว 
Anyone of these persons 

  2. มอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิท คอื  
 นาย สมศักดิ ์ จันทรน์อ้ย ตําแหน่ง กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ 

Appoint Mr. Somsak  Channoi, Independent Directors / Chairman 
     
อาย ุ  71         ปี                อยู่บา้นเลขที ่ 7/285     
age    71       years           residing/located at no. 7/285   
ถนน       -         ตําบล/แขวง  บางเมอืง                       อําเภอ     เมอืง           
Road      -                Tambol/Kwaeng  Bangmueng    Amphur/Khet Mueng 
จังหวัด       สมทุรปราการ        รหัสไปรษณีย ์ 10270      
Province  Samutprakarn        Postal Code         10270         

หรอื มอบฉันทะให ้
  นายเจษฎา  พรหมจาต ตําแหน่ง กรรมการอสิระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ 

Appoint Mr. Jessada Promjart, Independent Directors / Chairman of Audit 
Committee 
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กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาทาํเครือ่งหมาย  
ที่  1. และระบช่ืุอผูร้บัมอบอาํนาจ 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark  at  1. and give the 
details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาทาํเครื่องหมาย 
 ที่   2. กลอ่งใดกลอ่งหนึ่ง 
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2 any box 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach Bt. 20 stamp duty) 
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อาย ุ  60        ปี                อยูบ่า้นเลขที ่ 69/41 หมูท่ี ่1    
age    60     years           residing/located at no. 69/41 Moo 1  
ถนน         -           ตําบล/แขวง  ตลาดขวัญ                       อําเภอ     เมอืง           
Road         -       Tambol/Kwaeng  Talad Kwan    Amphur/Khet  Mueng Nontaburi 
จังหวัด       นนทบรุ ี      รหัสไปรษณีย ์ 11000     
Province  Nontaburi               Postal Code                        11000   

 
 
รายละเอยีดประวัตกิรรมการอสิระปรากฏตามลิ๊งค ์ 
Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in 
 
https://www.amrasia.com/th/management/board-of-directors 

  
 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2565 ในวันพธุที ่27 เมษายน 
2565 ผา่นสือ่อเีลคทรอนคิส ์(e-meeting) เวลา 10.00 น. หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน เวลา หรอืสถานทีอ่ืน่ดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on 
Wednesday April 27, 2022 at 10.00 a.m. via E -Meeting  or such other date, time and place as the meeting may be held.  

กจิการใดทีผู่รั้บมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีทีผู่รั้บมอบฉันทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบใุนหนังสอืมอบฉันทะให ้
ถอืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our 
voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
 

ลงชือ่/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงชือ่/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงชือ่/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงชือ่ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

 
หมายเหต/ุRemarks 
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder 
cannot split his/her votes to different proxies to vote separately. 
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