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หน ังสือมอบฉ ันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
ั อ
้ น)
่
(แบบทว่ ั ไปซึงเป็นแบบทีง่ า
่ ยและไม่ซบซ
(General and Simple Form)

การมอบฉั นทะในฐานะเป็ นผู ้ถือหุ ้นของบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of AMR Asia Public Co.,Ltd.

(1)

(2)

(3)

ข ้าพเจ ้า
I/We
ถนน
Road
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

สัญชาติ
nationality

ตําบล/แขวง
Tambol/Kwaeng

สิง่ ทีส
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เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month

อยู่บ ้านเลขที่
residing/located at no.
อําเภอ/เขต
Amphur/Khet

เป็ นผู ้ถือหุ ้นของ บริษ ัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จําก ัด (มหาชน) (“บริษ ัท”)
Being a shareholder of AMR Asia Pcl. (“Company”)
โดยถือหุ ้นรวม
หุ ้น
และออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ
Holding the total number of
shares and rights to vote equal to
 หุ ้นสามัญ
หุ ้น และออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
 หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ
หุ ้น และออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ
preferred share
shares and rights to vote equal to

พ.ศ.

Year

ซอย
Soi
จังหวัด
Province

_______เสียง ดังนี้
votes as follows
เสียง
votes
เสียง
votes

ขอมอบฉั นทะให ้ (กรุณาเลือกข ้อใดข ้อหนึง่ )
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทําเครือ่ งหมาย 
ที่  1. และระบุชื่อผูร้ บั มอบอํานาจ
If you make proxy by choosing No.1,
please mark  at  1. and give the
details of proxy (proxies).

่
 1. ชือ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
ปี อยูบ
่ ้านเลขที่
age
years residing at no.
ตําบล/แขวง
อําเภอ
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

หร อื / Or
่
ชือ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
ปี อยูบ
่ ้านเลขที่
age
years residing at no.
ตําบล/แขวง
อําเภอ
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

______

คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุ ณาทําเครื่องหมาย
 ที่  2. กล่องใดกล่องหนึ่ง
If you make proxy by choosing No.
2, please mark  at  2 any box

2. มอบฉั นทะให ้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
 นาย สมศักดิ์ จันทร์น ้อย ตําแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
Appoint Mr. Somsak Channoi, Independent Directors / Chairman
อายุ 71
ปี
อยู่บ ้านเลขที่ 7/285
age 71
years
residing/located at no. 7/285
ถนน
ตําบล/แขวง
บางเมือง
อําเภอ
เมือง
Road
Tambol/Kwaeng Bangmueng Amphur/Khet Mueng
จังหวัด
สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย ์ 10270
Province Samutprakarn
Postal Code
10270
หรือ มอบฉั นทะให ้
 นายเจษฎา พรหมจาต ตําแหน่ง กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ
Appoint Mr. Jessada Promjart, Independent Directors / Chairman of Audit
Committee
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อายุ 60
ปี
อยูบ
่ ้านเลขที่ 69/41 หมูท
่ ี่ 1
age 60
years
residing/located at no. 69/41 Moo 1
ถนน
ตําบล/แขวง ตลาดขวัญ
อําเภอ
เมือง
Road
Tambol/Kwaeng Talad Kwan Amphur/Khet Mueng Nontaburi
จังหวัด
นนทบุร ี
รหัสไปรษณีย ์
11000
Province Nontaburi
Postal Code
11000

รายละเอียดประวัตก
ิ รรมการอิสระปรากฏตามลิ๊ งค์
Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in
https://www.amrasia.com/th/management/board-of-directors
เป็ นผู ้แทนของข ้าพเจ ้าเพือ
่ เข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้าในประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน
่ อีเลคทรอนิคส์ (e-meeting) เวลา 10.00 น. หรือทีจ
2565 ผ่านสือ
่ ะพึงเลือ
่ นไปในวัน เวลา หรือสถานทีอ
่ น
ื่ ด ้วย
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.
กิจการใดทีผ
่ ู ้รับมอบฉั นทะได ้กระทําไปในการประชุม เว ้นแต่กรณีทผ
ี่ ู ้รับมอบฉั นทะไม่ออกเสียงตามทีข
่ ้าพเจ ้าระบุในหนังสือมอบฉั นทะให ้
ถือเสมือนว่าข ้าพเจ ้าได ้กระทําเองทุกประการ
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.
่ /Signed …………………………………………...ผู ้มอบฉั นทะ/Grantor
ลงชือ
(...…………………...…………………….)
่ / Signed …………………………………………...ผู ้รับมอบฉั นทะ/Proxy
ลงชือ
(...…………………...…………………….)
่ / Signed …………………………………………...ผู ้รับมอบฉั นทะ/Proxy
ลงชือ
(...…………………...…………………….)
่ Signed …………………………………………...ผู ้รับมอบฉั นทะ/Proxy
ลงชือ
(...…………………...…………………….)

หมายเหตุ/Remarks
ผู ้ถือ หุ ้นทีม
่ อบฉั นทะจะต ้องมอบฉั นทะให ้ผู ้รับมอบฉั นทะเพียงรายเดีย วเป็ นผู ้เข ้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่ส ามารถแบ่ง แยก
จํานวนหุ ้นให ้ผู ้รับมอบฉั นทะหลายคนเพือ
่ แยกการลงคะแนนเสียงได ้
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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