หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จากัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565
เวลา 10.00 น.
ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น

"เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ บริษัทมีความตระหนักและ
ห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงกาหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ภายใต้กฏหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกาหนด
ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) บริษัทแนะนาให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และสามารถส่งคาถามล่วงหน้ามาที่บริษัทตามที่ระบุใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยบริษัทจะได้
นารวบรวมเสนอต่อในที่ประชุม และจะสรุปบันทึกในรายงานการประชุม เพื่อจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป”

การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2565

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

AMR.MD2022 008
วันที่ 25 มีนาคม 2565
เรื่อง
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จากัด (มหาชน)
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
2. รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
3. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2565
6. วัตถุประสงค์ที่เสนอเพิ่มเติม
7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้อปฎิบัติและเอกสารเพื่อการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
9. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (กรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับ

ฝากและดูแลหุ้น)
13. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
14. ขั้นตอนการใช้ QR Code
15. ประกาศเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
16. แบบฟอร์มลงทะเบียน (มีบาร์โค๊ดและ QR Code บรรจุในซองที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์)
คณะกรรมการบริ ษั ท เอเอ็ ม อาร์ เอเซี ย จ ากั ด (มหาชน) (บริ ษ ั ท ) ได้ ม ี ม ติก าหนดให้จ ั ดการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยมี
สาเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หน ้า 1 จาก 10
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บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุม โดยมี
สาเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2564 ดังปรากฏในรายงานประจาปี
2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท และการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
การลงมติ
วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิบริษั ทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 ซึ่งก าหนดให้
คณะกรรมการต้องจัดทางบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและ
ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาไรขาดทุนนั้นก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทางบการเงิน สาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อนาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 โดยสรุปสาระสาคัญดังนี้

หน ้า 2 จาก 10
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บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

รายการ (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
รายได้รวม
กาไรสุทธิประจาปี
กาไรต่อหุ้นตามงบการเงิน (บาทต่อหุ้น)

ปี 2564
2,160,736,335
729,405,328
1,615,417,791
178,799,887
0.30

ปี 2563
1,593,563,685
1,080,354,085
2,584,066,742
247,551,917
1.13

ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจ าปี
2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และปรากฏในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจาปี 2564/รายงานประจาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) (หัวข้อ งบการเงิน หน้า 159) ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรผลกาไรจากการดาเนินงานของบริษัท สาหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2564 การจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผล
จากเงินกาไรเท่านั้น โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และ
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 กาหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หั กด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิจากงบ
เฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
สภาพคล่องทางการเงิน ความจาเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายกิจการใน
อนาคตของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกาไรสุทธิจากผลการด าเนินงานเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 178,799,887
บาท และกาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร จานวน 167,522,127 บาท

หน ้า 3 จาก 10
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บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

เพื่อทราบเงินปันผลระหว่างกาล
ด้วย ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2
คราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/ 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท (หรือคิดเป็นเงิน 121,500,000 บาท) แก่หุ้น
จานวน 450,000,000 หุ้น (ก่อนการเสนอขายหุ้น IPO) ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/ 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (หรือคิดเป็นเงิน 48,000,000 บาท) แก่หุ้นจานวน
600,000,000 หุ้น (ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO) ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกาไรสุทธิ และกาไร
สะสม ประจาปี 2564 เพิ่มเติม ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาทหรือ คิดเป็นเงินจานวน 48,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นจานวน 600,000,000 หุ้น ที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 10
พฤษภาคม 2565 (Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
ดังนั้น หากได้รับอนุมัติ อัตราเงินปันผลที่จ่ายจากปีผลประกอบการ 2564 หากคิดเฉพาะช่วงหลัง
การเสนอขายหุ้น IPO หรือหลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมได้ 0.16 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็น 53% จากกาไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่ 0.30 บาทต่อหุ้น สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ไม่ต่ากว่า
40% ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลประกอบการปี 2563 และปี 2564
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
1. กาไรสุทธิจากผลการดาเนินงาน
2. เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาล (2564 : 121.5
และ 48 ล้านบาท)
เงินปันผลประจาปี (ส่วนที่เสนอครั้งนี้)
รวมจานวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกาไร
สุทธิตามงบการเงิน

ปี 2564
(ปีที่เสนอ)
178,799,887

ปี 2563
247,551,917

169,500,000

140,000,000

48,000,000
217,500,000

100,000,000
240,000,000

121.64%

96.95%
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บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

อนึ่ง บริษัทได้จัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็นทุนสารองตามกฎหมายครบตามจานวนที่กฎหมายกาหนด
แล้วจึงไม่ต้องมีการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็นทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
การลงมติ
วาระนี ้ ต ้ องผ่ า นมติ อนุ ม ั ต ิ ด ้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ างมากของผู ้ ถื อหุ ้ น ที ่ม าประชุ ม และออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18
กาหนดให้ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
อัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
(1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่ สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการผู้ออกจาก
ตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ตามที่จับฉลากได้
มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1) รศ.ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์
กรรมการอิสระ
2) นายมารุต ศิริโก
กรรมการ
3) นายกิตติรัฐ ทวีลาภ
กรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนเป็ น ผู ้ พ ิ จ ารณากลั ่ น กรองก่ อ นน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณา
จากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ
ทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท แต่ รศ. ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ ได้แสดงความจานง
ต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่าไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ เนื่องจากมี
ภาระกิจเพิ่มมากขึ้น เกรงว่าจะไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้เต็มที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้
พิจารณาเห็นชอบให้กรรมการเดิม 2 ท่าน (นายมารุต ศิริโก,นายกิตติรัฐ ทวีลาภ) ดารงตาแหน่งกรรมการ และ
เสนอให้ ดร. วัชระ ฉัตรวิริยะ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระแทน รศ. ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่
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บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ เพื่อเสนอต่อกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาแล้วว่าท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ตรงกับธุรกิจของบริษัท สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง มีมติเห็นชอบตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

 แต่งตั้งนายมารุต ศิริโก และ นายกิตติรัฐ ทวีลาภ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทอีก
วาระหนึ่ง
 แต่งตั้ง ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระแทน รศ. ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ ซึ่งเป็น
กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติโดยสังเขปและการถือหุ้นของทั้ง 3 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระ
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3 และ 4
การลงมติ
วาระนี ้ ต ้ องผ่ า นมติ อนุ ม ั ต ิ ด ้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ างมากของผู ้ ถื อหุ ้ น ที ่ม าประชุ ม และออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจาปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33
กาหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็น
จานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มี
ขนาดและลักษณะของธุร กิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทก าหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย
โดยรวมของตลาด
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บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็ น ควรให้ เ สนอต่ อ ที ่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น พิ จ ารณาอนุ ม ั ต ิ ก ารก าหนดค่ า ตอบแทนของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 โดยคงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และ
บาเหน็จกรรมการไว้ดังเดิม ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 และปี 2564
ตาแหน่ง/
องค์ประกอบค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/ท่าน)

2565
คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัท
(ที่มิใช่ผบู้ ริหาร)
- กรรมการบริษัท
(ที่เป็นผูบ้ ริหาร)
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

20,000
15,000

2564
20,000
15,000

เบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง)
(เฉพาะกรรมการที่เข้า
ประชุม)
2565

2564

20,000
10,000

20,000
10,000

10,000

10,000

15,000

15,000

10,000

10,000

15,000

15,000

10,000

10,000

บาเหน็จกรรมการ

2565

2564

บริษัทจ่ายบาเหน็จ
กรรมการประจาปี 2564
จานวน 2,424,741 บาท
ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลที่
กาหนดดังนี้
1) บริษัทต้องมีกาไรสุทธิ
2) กรรมการบริษัท จะได้รับ
บาเหน็จไม่เกินร้อยละ
3.0 ของเงินปันผลที่จา่ ย
ให้แก่ผู้ถือหุ้น
3) ประธานกรรมการจะได้
บาเหน็จในอัตราร้อยละ
20 ของจานวนบาเหน็จที่
ได้รับในปีนนั้ แต่สูงสุดไม่
เกิน 6 แสนบาท และ
กรรมการทุกท่านจะได้รับ
สูงสุดไม่เกินคนละ 5 แสน
บาท จัดสรรตามจานวน
ครั้งที่ประชุม
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บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
2) กรรมการที ่ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อนประจ าในฐานะพนั กงานของบริ ษ ั ท จะไม่ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทน
รายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัท
ตามรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ โครงสร้างการกากับและ
ดูแลกิจการ ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับ
สิทธิประโยชน์อื่นใด นอกจากค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่กาหนดข้างต้น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มี
ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม รวม 1,905,000 บาท ปรากฏตามหน้าที่ 143 เทียบกับปี 2563 ที่จานวน
1,570,000 บาท ส่วนรายละเอียดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทปรากฏตามหน้าที่ 131
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุม
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนได้กาหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการ
หมุนเวียนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้ส อบบัญชีรายอื่น ๆ ใน
สานักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจาก
การปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความ
เป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คุณภาพงานเป็นที่เชื่อถือ ได้มาตรฐาน และค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่สอดคล้องกับ
คุณภาพการบริการ จึงเห็นชอบเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358
หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 หรือ นางสาวธิตินันท์ แว่นแก้ว ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 9432 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสาหรับ
ปี 2565 และเสนอให้กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 เป็นจานวนเงินรวม 3,000,000 บาทต่อปี โดยไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

หน ้า 8 จาก 10

9/63

การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2565

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

รอบปีบัญชี 2565
(ปีที่เสนอ)
3,000,000
จ่ายตามจริง

รอบปีบัญชี 2564
3,000,000
1,500,000

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาว
นันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4095 หรือ นางสาวธิตินันท์ แว่นแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสาหรับปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทาการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยข้อมูลผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 5
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์
เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จากัด ทาหน้าที่แทน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้เป็นการปฏิบัตหิ น้าที่
ผู้สอบบัญชีปีที่ 4 โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565 เป็นจานวนเงินรวม
3,000,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses) ทั้งนี้
บริษัทไม่มีบริษัทย่อยแต่อย่างใด
การลงมติ
วาระนี ้ ต ้ องผ่ า นมติ อนุ ม ั ต ิ ด ้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ างมากของผู ้ ถื อหุ ้ น ที ่ม าประชุ ม และออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ
3. เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
สืบเนื่องจากบริษัทประสงค์จะกาหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนครอบคลุม ถึงศักยภาพการประกอบ
ธุรกิจ รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขวัตถุประสงค์เพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 13 ข้อ
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการประกอบธุรกิจรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษทั
อีกจานวน 13 ข้อ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6
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บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของบริษัทจะมีทั้งหมด 99 ข้อ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
บริษัท"ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมี จานวน 99 ข้อ รายละเอียดตามแบบบมจ. 002"
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติกาหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นวันกาหนดรายชือ่ ผู้
ถือหุ้น (Record Date) ที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
โดยบริษัทจะดาเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น
โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ด้วยวิธีการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามที่ระบุชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบต่าง ๆ (ปรากฏตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 10 – 12) โดย รายนามและประวัติของกรรมการอิสระ ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 13
เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้
หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น อาจพิจารณาใช้หนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค ได้ตามความเหมาะสม
จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลา ดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จากัด (มหาชน)

(นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย)
ประธานกรรมการ
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สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 3
หน ้า 1/4

ื่ เพือ
ประว ัติของผูท
้ ไี่ ด้ร ับการเสนอชอ
่ เลือกตงั้ 1/3
เป็นกรรมการ แทนกรรมการทีอ
่ อกจากตาแหน่งตามวาระ

ื่ – สกุล
ชอ

นายมารุต ศิรโิ ก

ประเภทกรรมการทีจ
่ ะเสนอ

กรรมการ

แต่งตงั้
ตาแหน่งปัจจุบ ันในบริษ ัทฯ

กรรมการ

อายุ

62 ปี

ั
สญชาติ

ไทย

ึ ษา
การศก

-

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาตรี เทคโนโลยีวศ
ิ วกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์กาลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมหล ักสูตรกรรมการ
-

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน
่ ที่ 281/2019

-

หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan Program (HRP) 28/2020

การถือหุน
้ ในบริษ ัท

30,050,400 หุ ้น (5.01%) ณ 15 มีนาคม 2565

จานวนปี ทีเ่ ป็นกรรมการ

1 ปี นั บจากแปรสภาพเป็ น บริษัทมหาชน

-

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผูบ
้ ริหารในกิจการอืน
่ ในปัจจุบ ัน - ไม่ม ี

ประสบการณ์การทางาน
2544 – ปัจจุบ ัน

กรรมการ /กรรมการผู ้จัดการ – บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จากัด
(มหาชน)

2561

กรรมการ - บริษัท เอส อี เอ็ม เอส เอ็นจิเนียริง่ จากัด

2554 – 2561

กรรมการ / กรรมการผู ้จัดการ- บริษัท พรีเซ ้นต์ เทคโนโลยี จากัด

ั ันธ์ก ับผูบ
ความสมพ
้ ริหาร

เป็ นทัง้ กรรมการ ผู ้บริหาร และ ผู ้ถือหุ ้น และ เป็ นคูส
่ มรสของนางสัจจมณี

กรรมการ หรือผูถ
้ อ
ื หุน
้

ศิรโิ ก ผู ้ถือหุ ้นจานวน 22,510,000 หุ ้น (3.75%) ณ 15 มีนาคม 2565

การเข้าร่วมประชุม (ครง)
ั้

2563 กรรมการ - 6/6, 2564 กรรมการ 9/9

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ
้ ริหาร ในกิจการอืน
่ ทีอ
่ าจทาให้มค
ี วามข ัดแย้ง ทางผลประโยชน์ตอ
่
บริษ ัท : ไม่ม ี / ไม่มก
ี ารดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน
่ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

หน ้าที่ 1 จาก 4
30/63
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บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)
สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 3
หน ้า 2/4

ื่ เพือ
ประว ัติของผูท
้ ไี่ ด้ร ับการเสนอชอ
่ เลือกตงั้ 2/3
เป็นกรรมการ แทนกรรมการทีอ
่ อกจากตาแหน่งตามวาระ

่ – สกุล
ชือ

นายกิตติรัฐ ทวีลาภ

ประเภทกรรมการทีจ
่ ะเสนอ

หลังได ้รับอนุมัตจิ ากผู ้ถือหุ ้น ขอเสนอคณะกรรมการ

แต่งตงั้

แต่งตัง้ เป็ น กรรมการ / กรรมการผู ้มีอานาจลงนาม

ตาแหน่งปัจจุบ ันในบริษ ัทฯ

กรรมการ

อายุ

45

ั
สญชาติ

ไทย

ึ ษา
การศก

- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการเงิน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
-

ปริญญาตรี คณะนิตศ
ิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหล ักสูตรกรรมการ
-

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน
่ ที่ 122/2558

การถือหุน
้ ในบริษ ัท

500,000 หุ ้น (0.08%) ณ 15 มีนาคม 2565

จานวนปี ทีเ่ ป็นกรรมการ

1 ปี นั บจากแปรสภาพเป็ น บริษัทมหาชน

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผูบ
้ ริหารในกิจการอืน
่ ในปัจจุบ ัน / ประสบการณ์การทางาน
2561 – ปัจจุบ ัน

-

กรรมการ บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริง่ (1964) จากัด

2557 – ปัจจุบ ัน

-

กรรมการ บริษัท ไอโอ แอสเสท จากัด

2557 – ปัจจุบ ัน

-

กรรมการ บริษัท ไอโอ โฮลดิง้ จากัด

2553 – ปัจจุบ ัน

-

กรรมการ บริษัท จูน (ประเทศไทย) จากัด

2548 – ปัจจุบ ัน

-

กรรมการ บริษัท ฮอเบิรค
์ คอนซัลแทนท์ จากัด

2558 – 2561

-

กรรมการ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)

ั ันธ์ก ับผูบ
ความสมพ
้ ริหาร

เป็ นทัง้ กรรมการ และผู ้ถือหุ ้น 500,000 หุ ้น (0.08%) ณ 15 มีนาคม 2565

กรรมการ หรือผูถ
้ อ
ื หุน
้

และ ไม่มค
ี วามสัมพันธ์กบ
ั ผู ้บริหาร กรรมการ หรือผู ้ถือหุ ้น รายอืน
่

การเข้าร่วมประชุม (ครง)
ั้

2563 กรรมการ - 6/6, 2564 กรรมการ - 9/9

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ
้ ริหาร ในกิจการอืน
่ ทีอ
่ าจทาให้มค
ี วามข ัดแย้ง ทางผลประโยชน์ตอ
่
บริษ ัท : ไม่ม/ี ไม่มก
ี ารดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน
่ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

หน ้าที่ 2 จาก 4
31/63

การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2565

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)
สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 3

ื่ เพือ
ประว ัติของผูท
้ ไี่ ด้ร ับการเสนอชอ
่ เลือกตงั้ 3/3
เป็นกรรมการ แทนกรรมการทีอ
่ อกจากตาแหน่งตามวาระ

ื่ – สกุล
ชอ

หน ้า 3/4

ดร. วัชระ ฉั ตรวิรย
ิ ะ

ประเภทกรรมการทีจ
่ ะเสนอ

กรรมการอิสระ

แต่งตงั้
ตาแหน่งปัจจุบ ันในบริษ ัทฯ

-

อายุ

59 ปี

ั
สญชาติ

ไทย

ึ ษา
การศก

ปริญญาเอก - Computer Engineering ,West Virginia University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมหล ักสูตรกรรมการ
ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร
Director Certification Program (DCP 223/2016)
Director Certification Program Diploma Examination (52/2016)
Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 28/2016)
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 4/2016)
Financial Statements for Directors (FSD 33/2017)
Boards Matters and Trend (BMT 5/2018)
IT Governance & Cyber Resilience Program (ITG 08/2018)
Boards that Make a Difference (BMD 8/2018)
Role of the Chairman Program (RCP 45/2019)
การอบรมอืน
่ ๆ

- สถาบันพระปกเกล ้า - หลักสูตร การกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการ
และผู ้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI
15/2017)

หน ้าที่ 3 จาก 4
32/63
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บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

- ธนาคารแห่งประเทศไทย - หลักสูตร Cyber Resilience Program
(04/2019)
การถือหุน
้ ในบริษ ัท

- -ไม่ม-ี ณ 15 มีนาคม 2565

จานวนปี ทีเ่ ป็นกรรมการ

- เสนอครัง้ แรก

การดารงตาแหน่งกรรมการ /

-

ผูบ
้ ริหารในกิจการอืน
่ ใน
ปัจจุบ ัน

นายกสมาคมสมองกลฝั งตัวไทย (Thai Embedded System
Association)

-

ไม่มก
ี ารดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน
่

ประสบการณ์การทางาน
2530 – ปัจจุบ ัน

อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล ้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง

2557 – 2558

รองคณบดี ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง

2548 – 2550

รองผู ้อานวยการสานั กวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล ้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง

2559 – 2561

หัวหน ้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง

2559 – 2561
ั ันธ์ก ับผูบ
ความสมพ
้ ริหาร

กรรมการ ธนาคารเพือ
่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ไม่ม ี

กรรมการ หรือผูถ
้ อ
ื หุน
้
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ
้ ริหาร ในกิจการอืน
่ ทีอ
่ าจทาให้มค
ี วามข ัดแย้ง ทางผลประโยชน์ตอ
่
บริษ ัท : ไม่ม/ี ไม่มก
ี ารดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน
่ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และไม่ม ี คุณสมบัตต
ิ ้องห ้ามของกรรมการอิสระ เช่น 1. ไม่มป
ี ระวัตก
ิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดที่
เกีย
่ วกับทรัพย์ซงึ่ ได ้กระทาโดยทุจริต 2. ไม่มป
ี ระวัตก
ิ ารทารายการทีอ
่ าจเกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์กบ
ั
บริษัทฯ

หน ้าที่ 4 จาก 4
33/63
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บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)
สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 4
่ มาด้วย 4
สิง่ ทีส
่ ง
หน้า 1/1

นิยาม กรรมการอิสระ
องค์ประกอบของ
คณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนต ้องเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงาน
สานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ
1. มีกรรมการอิสระอย่างน ้อยหนึง่ ในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด แต่ต ้องไม่น ้อย
กว่า 3 คน
2. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน ้อย 3 คน

คุณสมบ ัติของ
กรรมการอิสระ

ิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท* ทัง้ นี้ ให ้
1. ถือหุ ้นไม่เกิน 1 % ของจานวนหุ ้นทีม
่ ส
ี ท
นับรวมการถือหุ ้นของผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องของกรรมการอิสระรายนัน
้ ๆ ด ้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม
่ ส
ี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ ้าง พนักงาน ทีป
่ รึกษาทีไ่ ด ้
เงินเดือนประจา หรือผู ้มีอานาจควบคุมของบริษัท* เว ้นแต่จะได ้พ ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล ้วไม่น ้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย
ของกรรมการรายอืน
่ ผู ้บริหารบริษัท ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ ผู ้มีอานาจควบคุม หรือบุคคล
ทีจ
่ ะได ้รับการเสนอให ้เป็ นกรรมการ ผู ้บริหารหรือผู ้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย
4. ไม่มห
ี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะทีอ
่ าจเป็ นการขัดขวาง
การใช ้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู ้ถือหุ ้นทีม
่ น
ี ัย
หรือผู ้มีอานาจควบคุมของผู ้ทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว ้นแต่จะได ้พ ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล ้วไม่น ้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็ นผู ้ถือหุ ้นทีม
่ น
ี ัย ผู ้มีอานาจ
ควบคุม หรือหุ ้นส่วนของสานั กงานสอบบัญชี ซึง่ มีผู ้สอบบัญชีของบริษัท* เว ้นแต่
จะได ้พ ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล ้วไม่น ้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู ้ให ้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให ้บริการเป็ นทีป
่ รึกษา
กฎหมายหรือทีป
่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได ้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล ้านบาทต่อปี จาก
บริษัท* และไม่เป็ นผู ้ถือหุ ้นทีม
่ น
ี ัย ผู ้มีอานาจควบคุม หรือหุ ้นส่วนของผู ้ให ้บริการ
ทางวิชาชีพนัน
้ ด ้วย เว ้นแต่จะได ้พ ้นจากการมีลก
ั ษณะดังกล่าวมาแล ้วไม่น ้อยกว่า 2
ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด ้รับการแต่งตัง้ ขึน
้ เพือ
่ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู ้ถือ
หุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้ถือหุ ้นซึง่ เป็ นผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีม
่ ส
ี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม
่ น
ี ัยกับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุ ้นส่วนทีม
่ น
ี ัยในห ้างหุ ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่
มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ ้าง พนักงาน ทีป
่ รึกษาทีร่ ับเงินเดือนประจา หรือถือหุ ้นเกิน
ิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอืน
1%ของจานวนหุ ้นทีม
่ ส
ี ท
่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม
่ ี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม
่ น
ี ัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มล
ี ก
ั ษณะอืน
่ ใดทีท
่ าให ้ไม่สามารถให ้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย
่ วกับการ
ดาเนินงานของบริษัท

* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท

หน ้า 1 จาก 1
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บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

สิสิง่ ง่ ที
่ส
ย 56
ทีส
่ ง่ ง่ มาด้
มาดว้วย
หน้า 1/1

ี องบริษ ัทประจําปี 2565
ข้อมูลผูส
้ อบบ ัญชข
1. นางสาวนันทิกา ลิม
้ วิรย
ิ ะเลิศ (ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358)
จํานวนปี ในการเป็ นผู ้สอบบัญชีให ้กับบริษัท : 3 ปี
-

ปริญญาโททางการบริหาร New York Institute of Technology
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทีไ่ ด ้รับความเห็นชอบจากสานั กงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การ
2561 – ปั จจุบน
ั : หุ ้นส่วน บริษัท ไพร ้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
ทํางาน
2557 - 2561 : ผู ้อํานวยการ บริษัท ไพร ้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
2543 - 2557 : ผู ้จัดการอาวุโส – บริษัท ไพร ้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส
จํากัด
ไม่มห
ี ุ ้นในบริษัทฯ และไม่มค
ี วามสัมพันธ์ หรือส่วนได ้เสียกับบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ ้นราย
ใหญ่ หรือผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
2. นายพิสฐิ ทางธนกุล (ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095)
จํานวนปี ในการเป็ นผู ้สอบบัญชีให ้กับบริษัท - บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินย
ิ ม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตรขัน
้ สูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท ทางการบัญชี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาผู ้บริหาร (EDP) รุ่นที่ 6 สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนแห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรเรือ
่ งความเป็ นผู ้นํ าระดับสูงของเอเซีย, INSEAD Singapore
- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผู ้นํ าการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจท
ิ ัล (Digital
CEO) รุ่นที่ 1
- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรวิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง
(วบส.) รุ่นที่ 4
ประสบการณ์การ
2547 – ปั จจุบน
ั : หุ ้นส่วน บริษัท ไพร ้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอเบีเอเอส จํากัด
ทํางาน
2539 - 2547 : ผู ้จัดการอาวุโส บริษัท ไพร ้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส
ไม่มห
ี ุ ้นในบริษัทฯ และไม่มค
ี วามสัมพันธ์ หรือส่วนได ้เสียกับบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ ้นราย
ใหญ่ หรือผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
-

3. นางสาวธิตน
ิ ันท์ แว่นแก ้ว (ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432)
จํานวนปี ในการเป็ นผู ้สอบบัญชีให ้กับบริษัท - - ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินย
ิ ม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู ้สอบบั ญ ชีรั บ อนุ ญ าตสํ า นั ก งานกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์แ ห่ง
ประเทศไทย
- ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การ
ทํางาน

2562 – ปั จจุบน
ั : หุ ้นส่วนของบริษัท ไพร ้ซวอเตอร์-เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

2558 – 2562 : ผู ้อํานวยการ บริษัท ไพร ้ซวอเตอร์-เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
ไม่มห
ี ุ ้นในบริษัทฯ และไม่มค
ี วามสัมพันธ์ หรือส่วนได ้เสียกับบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ ้นราย
ใหญ่ หรือผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้อง

หน ้า 1 จาก 1
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บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 6
่ มาด้วย 6
สิง่ ทีส
่ ง
หน้า 1/2

ว ัตถุประสงค์ทเี่ สนอเพิม
่
ขออนุมัตก
ิ ารแก ้ไขเพิม
่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ในข ้อ 3.
ปัจจุบ ัน
วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจํานวน 86 ข ้อ

เสนอ
วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจํานวน 99 ข ้อ

ข ้อที่ 87 ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบ ติดตัง้ ซ่อมบํารุงรักษา และ/หรือ ซ่อมบํารุงรักษาแบบสัญญาระยะ
้ เพลิงในทุกรูปแบบ เช่น นํ้ ามันเชือ
้ เพลิง
ยาว ระบบการผลิตหรือโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้ าด ้วยเชือ
ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซชีวมวล ก๊าซไฮโดรเจน แผงผลิตไฟฟ้ าด ้วยแสงอาทิตย์ เป็ นต ้น รวมถึง
ระบบการสํารองพลังงานไฟฟ้ าในรูปแบบแบตเตอรี่ หรือรูปแบบวิธก
ี ารอืน
่ ๆ ด ้วย
ข ้อที่ 88 ประกอบกิจการให ้บริการแบบจ ้างเหมาแบบเฉพาะการบริการ และ/ หรือ พร ้อมระบบและอุปกรณ์ผลิต
้ เพลิงในทุกรูปแบบ เช่น นํ้ ามัน
ไฟฟ้ าเพือ
่ ใช ้งานหรือเพือ
่ การจัดจําหน่ายแบบสัญญาระยะยาวด ้วยเชือ
้ เพลิง ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซชีวมวล ก๊าซไฮโดรเจน แผงผลิตไฟฟ้ าด ้วยแสงอาทิตย์ เป็ นต ้น
เชือ
รวมถึงไฟฟ้ าทีไ่ ด ้จากระบบการสํารองพลังงานไฟฟ้ าในรูปแบบแบตเตอรี่ หรือรูปแบบวิธก
ี ารอืน
่ ๆ ด ้วย
และ/หรือ ให ้บริการแบบจัดเก็บรายได ้จากการให ้บริการหรือแบ่งรายได ้จากการให ้บริการ
ข ้อที่ 89 ประกอบกิจการรั บเหมาออกแบบ ติดตัง้ ซ่อมบํารุงรักษา และ/หรือ ซ่อมบํารุงรักษาแบบสัญญาระยะ
ยาว ระบบประจุไฟฟ้ าสําหรับแบตเตอรี่ ยานพาหนะ ระบบสลับแบตเตอรี่ และ/หรือ การให ้บริการแบบ
จ ้างเหมาแบบเฉพาะการบริการ และ/หรือ พร ้อมระบบและอุปกรณ์ แบบสัญญาระยะยาว และ/หรือ
ให ้บริการแบบจัดเก็บรายได ้จากการให ้บริการหรือแบ่งรายได ้จากการให ้บริการ
ข ้อที่ 90 ประกอบกิจการรั บเหมาออกแบบ ติดตัง้ ซ่อมบํารุงรักษา และ/หรือ ซ่อมบํารุงรักษาแบบสัญญาระยะ
ยาว ระบบบริหารจัดการและ/หรือการควบคุมระบบอํานวยความสะดวกและป้ องกันภัยสําหรั บอาคาร
โรงงาน เหมือง สถานีสบ
ู นํ้ า ท่าเรือ ยานพาหนะ ระบบราง และ/หรือ การให ้บริการแบบจ ้างเหมาแบบ
เฉพาะการบริการ และ/หรือ พร ้อมระบบและอุปกรณ์แบบสัญญาระยะยาว
ข ้อที่ 91 ประกอบกิจการรั บเหมาออกแบบ ติดตัง้ ซ่อมบํารุงรั กษา การให ้บริการแบบจ ้างเหมาแบบเฉพาะการ
บริการ และ/หรื อ พร อ
้ มระบบและอุ ป กรณ์ แ บบสั ญ ญาระยะยาว ระบบโปรแกรม ระบบดิจ ิต อล
แพลตฟอร์มในทุกรู ปแบบ ระบบเงินดิจ ิตอลและส่วนเกี่ยวข ้อง และอุปกรณ์ ท ี่เกี่ยวข ้องกั บระบบ
ข ้างต ้น
ข ้อที่ 92 ประกอบกิจการรั บเหมาออกแบบ ติดตัง้ ซ่อมบํารุงรั กษา การให ้บริการแบบจ ้างเหมาแบบเฉพาะการ
บริการ และ/หรือ พร ้อมระบบและอุปกรณ์ แบบสัญญาระยะยาว และ/หรือ การให ้บริการแบบจั ดเก็ บ
ค่าบริการสําหรั บ ระบบราง ระบบขนส่งมวลชนทุกประเภท ระบบกระเช ้าไฟฟ้ า ระบบด่านเก็บเงินค่า
ผ่านทาง
ข ้อที่ 93 ดําเนินธุรกิจเป็ น ผู ้พัฒนาระบบหรืออุปกรณ์ ผู ้จําหน่าย ตัวแทนจําหน่าย ผู ้ ให ้บริการ ให ้บริการแบบ
้ เพลิงพลังงาน สถานบริการ ด ้านเชือ
้ เพลิง พลังงานไฟฟ้ า พลังงาน
ร่วมลงทุน ระบบ อุปกรณ์ สารเชือ
ไฟฟ้ าแสงอาทิตย์ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซทีน
่ ํ ามาเป็ นแหล่งพลังงาน ระบบและหรือสถานีสลับแบตเตอรี่
้ เพลิง โรงแยกก๊าซ และส่วนประกอบทีเ่ กีย
โรงกลัน
่ นํ้ ามันเชือ
่ วข ้องด ้านกิจการพลังงาน
หน ้า 1 จาก 2
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บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 6
่ มาด้วย 6
สิง่ ทีส
่ ง
หน้า 1/2

ข ้อที่ 94 ดําเนินธุรกิจเป็ น ผู ้พัฒนาระบบหรืออุปกรณ์ ผู ้จําหน่าย ตัวแทนจําหน่าย ผู ้ ให ้บริการ ให ้บริการแบบ
ร่วมลงทุน ระบบ อุปกรณ์ ระบบและหรือโรงงานบําบัดนํ้ าเสีย ระบบและหรือโรงงานนํ้ าประปา ระบบ
และหรือแหล่งจัดเก็บนํ้ าดิบ ระบบและหรือสถานีสบ
ู นํ้ า และกิจการอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ตลอดจนการบริหาร
จัดการธุรกิจทีเ่ กีย
่ วกับสาธารณู ปโภคด ้านนํ้ า
ข ้อที่ 95 ดําเนินธุรกิจเป็ น ผู ้พัฒนาระบบหรืออุปกรณ์ ผู ้จําหน่าย ตัวแทนจําหน่าย ผู ้ ให ้บริการ ให ้บริการแบบ
ร่วมลงทุน ระบบ อุปกรณ์ ระบบและหรือกิจกรรมด ้านเงินดิจท
ิ ัล ระบบและหรือกิจกรรมด ้านโลกเสมือน
ดิจท
ิ ัล ระบบและหรือกิจกรรมด ้านระบบอัจฉริยะสําหรั บ เมือง อาคาร โรงงาน สวนสาธารณะ รวมถึง
กิจการอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ข ้อที่ 96 ดําเนินกิจการ ผู ้พัฒนาระบบหรืออุปกรณ์ ผู ้จําหน่าย ตัวแทนจําหน่าย ผู ้ให ้บริการ ให ้บริการแบบร่วม
ลงทุน ระบบ อุปกรณ์ ระบบและหรือกิจกรรมด ้านท่าเรือ ระบบและหรือกิจกรรมด ้านการให ้บริการ
คมนาคมขนส่ง ทางบก ทางนํ้ า และทางอากาศ การเดินทางและหรือขนส่งผู ้โดยสารด ้านกระเช ้าหรือ
ระบบเคเบิลคาร์ เป็ นต ้น รวมถึงส่วนประกอบทีเ่ กีย
่ วข ้องด ้านกิจการข ้างต ้น
ข ้อที่ 97 ให ้บริการจัดหาแหล่งนํ้ าดิบ ซึง่ ได ้แก่ นํ้ าผิวดิน นํ้ าใต ้ดิน และนํ้ าทะเล งานระบบปรับปรุงแก ้ไข (PreTreatment) คุณภาพนํ้ าดิบทีเ่ ปลีย
่ นไป และป้ องกันการปนเปื้ อนของนํ้ าดิบ (Contaminate) รวมถึง
ระบบสํารองนํ้ าดิบ ผลิตและจําหน่ายนํ้ าเพือ
่ อุปโภค บริโภค และอุตสาหกรรม ควบคุมดูแลระบบขนส่ง
และจ่ายนํ้ า (Transmission & Distribution) จากระบบผลิตไปยังผู ้ใช ้นํ้ าทางระบบอุโมงค์ (Tunnel)
และ ระบบท่อ (Pipe) รับเหมางานออกแบบก่อสร ้างระบบนํ้ าดิบ ระบบผลิต และจ่ายนํ้ า (Design and
Construction) ให ้บริการเดินเครื่องและซ่อมบํ ารุง (Operate and Maintenance) เครื่องจักรทีใ่ ช ้ใน
ระบบผลิตนํ้ า จัดหาสัมปทานในการจัดหานํ้ าดิบ ผลิต และจํ าหน่ าย เพื่ออุปโภค บริโภค และใช ้ใน
้ ระบบเก่ามาเพื่อ
อุตสาหกรรม โดยการจั ดทํ าใหม่ทัง้ ระบบหรือบางส่วน ปรั บปรุ งระบบเก่า หรือซือ
ขยายกํ าลังการผลิต และปรั บปรุ งคุณภาพให ้ได ้มาตรฐาน และรั บบํ าบัด กํ าจั ดนํ้ าเสีย ในโรงงาน
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงกิจการอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วเนื่องกัน
ข ้อ 98. ประกอบกิจการจัดหาและพั ฒนาทีด
่ น
ิ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดําเนินการตามโครงการเกีย
่ วกับนํ้ าทุก
ประเภท
ข ้อ 99. ประกอบกิจการให ้คําปรึกษาเกีย
่ วกับงานจัดหานํ้ าดิบ สร ้างอ่างเก็บนํ้ า เขือ
่ น ระบบประปา และระบบ
บําบัดนํ้ าเสีย รวมถึงกิจการอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วเนื่องกัน

หน ้า 2 จาก 2
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บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

่ มาด้วย 7
สิง่ ทีส
่ ง
หน้า 1/2

ข้อบ ังค ับบริษ ัทเกีย
่ วก ับการประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้
1. การเรียกประชุม
หมวดที่ 4 ข ้อ 34
การประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทให ้จัดขึน
้ ณ ท ้องทีอ
่ น
ั เป็ นทีต
่ งั ้ สํานั กงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล ้เคียง
หมวดที่ 4 ข ้อ 36
ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู ้ถือหุ ้นนั น
้ ให ้คณะกรรมการจัดทําหนั งสือนั ดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรือ
่ งทีจ
่ ะเสนอต่อทีป
่ ระชุมพร ้อมด ้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให ้ชัดเจนว่าเป็ นเรื่องทีเ่ สนอ
เพือ
่ ทราบ เพือ
่ อนุมัต ิ หรือเพือ
่ พิจารณา พร ้อมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ
่ งดังกล่าว และจัดส่งให ้ผู ้ถือหุ ้น
และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํ ากัดทราบล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่าเจ็ ด (7) วันก่อนวันประชุม และให ้โฆษณาคําบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น ้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด ้วย โดยจะต ้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3)
วันติดต่อกัน
2. การมอบฉันทะ
หมวด 4 ข ้อ 38
ในการประชุมผู ้ถือหุ ้น ผู ้ถือหุ ้นจะมอบฉั นทะให ้ผู ้อืน
่ เข ้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้ การมอบฉั นทะ
่ ผู ้มอบฉั นทะ และทําตามแบบทีน
จะต ้องทําเป็ นหนั งสือลงลายมือชือ
่ ายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด โดยให ้
่
มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึงประธานกรรมการกําหนดไว ้ ณ สถานทีป
่ ระชุมก่อนผู ้รับมอบฉันทะเข ้าประชุม
และอย่างน ้อยให ้มีรายการดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)

จํานวนหุ ้นทีผ
่ ู ้มอบฉันทะนัน
้ ถืออยู่
่
ชือผู ้รับมอบฉันทะ
ครัง้ ทีข
่ องการประชุมทีม
่ อบฉันทะให ้เข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. การดําเนินการประชุม
หมวดที่ 4 ข ้อ 39
การประชุมผู ้ถือหุ ้นให ้เป็ นไปตามลํ าดับระเบีย บวาระทีก
่ ํ าหนดไว ้ในหนั ง สือนั ด ประชุม เว ้นแต่ทป
ี่ ระชุม จะมีม ติใ ห ้
เปลีย
่ นลําดับระเบียบวาระด ้วยคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุม
เมือ
่ ทีป
่ ระชุมพิจารณาเรือ
่ งตามระเบียบวาระทีก
่ ําหนดไว ้ในหนังสือนั ดประชุมครบถ ้วนแล ้ว ผู ้ถือหุ ้นซึง่ มีหุ ้นนับรวมกัน
ได ้ไม่น ้อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของจํานวนหุ ้นทีจ
่ ําหน่ายได ้ทัง้ หมด อาจขอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาเรือ
่ งอืน
่ นอกจาก
ทีก
่ ําหนดไว ้ในหนังสือนัดประชุมได ้
ในกรณีทท
ี่ ป
่ี ระชุมพิจารณาเรือ
่ งตามระเบียบวาระทีก
่ ําหนดไว ้ในหนั งสือนั ดประชุม หรือเรือ
่ งทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นเสนอเพิม
่ เติม
ไม่เสร็ จ และจํ าเป็ นต ้องเลือ
่ นการพิจารณา ให ้ทีป
่ ระชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาทีจ
่ ะประชุมครั ง้ ต่อไป และให ้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู ้ถือหุ ้นไม่น ้อยกว่าเจ็ด (7)
วันก่อนการประชุม ทัง้ นีใ้ ห ้โฆษณาคําบอกกล่าวนั ดประชุมในหนั งสือพิมพ์ไม่น ้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด ้วย
โดยจะต ้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
หมวดที่ 4 ข ้อ 40
ประธานกรรมการเป็ นประธานทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น ในกรณีทป
ี่ ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป
่ ระชุม หรือไม่อาจปฏิบัตห
ิ น ้าที่
ได ้ ถ ้ามีรองประธานกรรมการ ให ้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีไ่ ด ้ ให ้ผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู ้ถือหุ ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในทีป
่ ระชุม
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บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

4. องค์ประชุม

่ มาด้วย 7
สิง่ ทีส
่ ง
หน้า 2/2

หมวดที่ 4 ข ้อ 37
่ อิเล็ ก ทรอนิก ส์ ต ้องมีจํ า นวน
ในการประชุมผู ้ถือหุ ้นไม่ว่า จะเป็ นการประชุม ด ้วยตนเองหรือเป็ นการประชุม ผ่านสือ
ิ ห ้า (25) คนหรือไม่น ้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนผู ้ถือหุ ้นทัง้ หมด และต ้องมีหุ ้น
ผู ้ถือหุ ้นเข ้าร่วมประชุมไม่น ้อยกว่ายีส
่ บ
นับรวมกันได ้ไม่น ้อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของจํานวนหุ ้นทีจ
่ ําหน่ายได ้ทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป
ี่ รากฏว่าการประชุมผู ้ถือหุ ้นครัง้ ใด เมือ
่ ล่วงเวลานัดไปแล ้วถึงหนึง่ (1) ชัว่ โมง จํานวนผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาเข ้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก
่ ําหนดไว ้ หากว่าการประชุมผู ้ถือหุ ้นนั น
้ ได ้เรียกนั ดเพราะผู ้ถือหุ ้นร ้องขอ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ ้าการประชุมผู ้ถือหุ ้นนัน
้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู ้ถือหุ ้นร ้องขอ ให ้นัดประชุมใหม่ และ
ให ้ส่งหนั งสือนั ดประชุมไปยังผู ้ถือหุ ้นไม่น ้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่จําเป็ นต ้อง
ครบองค์ประชุม

5. การลงคะแนนเสียง
หมวด 4 ข ้อ 41
ในการประชุมผู ้ถือหุ ้น ผู ้ถือหุ ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ ้น
ิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ
ี่ ู ้ถือหุ ้นมีสว่ นได ้เสียเป็ นพิเศษในเรือ
่ งใด ผู ้ถือหุ ้นจะไม่มส
ี ท
่ งนั น
้ นอกจากการ
ในกรณีทผ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
หมวด 4 ข ้อ 42
เว ้นแต่จะกําหนดไว ้เป็ นอย่างอืน
่ ในข ้อบังคับนี้ หรือกรณีอน
ื่ ตามทีก
่ ฎหมายจะกําหนดไว ้ การออกเสียงลงมติใด ๆ
หรือการอนุมัตก
ิ จ
ิ การใด ๆ ในทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นจะต ้องได ้รับความเห็นชอบด ้วยคะแนนเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีทค
ี่ ะแนนเสียงเท่ากัน ให ้ประธานในทีป
่ ระชุมออกเสียงเพิม
่ ขึน
้ อีกเสียง
้ าด
หนึง่ เป็ นเสียงชีข
มติของทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นในกรณีดังต่อ ไปนี้จะต ้องได ้รั บ คะแนนเสีย งไม่น อ้ ยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจํ านวนเสีย ง
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุม และมีสท
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนทีส
่ าํ คัญให ้แก่บค
ุ คลอืน
่
้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอืน
การซือ
่ หรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
การทํ า แก ้ไข หรื อ เลิก สั ญ ญาเกี่ย วกั บ การให เ้ ช่า กิจ การของบริษั ททั ง้ หมดหรือ บางส่ว นที่สํ า คั ญ การ
มอบหมายให ้บุคคลอืน
่ เข ้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน
่ โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่ง
กําไรขาดทุนกัน
การแก ้ไขเพิม
่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข ้อบังคับของบริษัท
การเพิม
่ ทุน และการลดทุน
การออกหุ ้นกู ้
การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

หน ้า 2 จาก 2
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บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

่ มาด้วย 8
สิง่ ทีส
่ ง
หน้า 1/5
่ อิเล็ กทรอนิกส ์ (E-AGM)
่ การเข้าประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้ ผ่านสือ
ข้อปฎิบ ัติและเอกสารเพือ

เพือ
่ ให ้การประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็ นไปด ้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์
ต่อผู ้ถือหุ ้น บริษัทจึงเห็นควรกําหนดให ้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู ้ถือหุ ้น หรือผู ้แทน
ิ ธิเข ้าร่วมประชุม เพือ
ของผู ้ถือหุ ้นทีม
่ ส
ี ท
่ ให ้ผู ้ถือหุ ้นยึดถือปฏิบัตต
ิ อ
่ ไป ทัง้ นี้ เนือ
่ งจากผู ้ถือหุ ้นบางรายอาจยังไม่
คุ ้นเคยกับข ้อพึงปฏิบต
ั ท
ิ น
ี่ ํ ามาใช ้ในการประชุมผู ้ถือหุ ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะผ่อนผันการยืน
่ เอกสาร หรือ
ิ ธิเข ้าร่วมประชุมแต่ละรายตามทีบ
หลักฐานแสดงความเป็ นผู ้ถือหุ ้น หรือผู ้แทนของผู ้ถือหุ ้นทีม
่ ส
ี ท
่ ริษัทจะพิจารณา
เห็นเหมาะสม
ผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะทีม
่ ค
ี วามประสงค์จะเข ้าร่วมประชุม ต ้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามทีร่ ะบุไว ้
มายังบริษัทภายใน ว ันที่ 22 เมษายน 2565 (ส่งข้อมูลทาง อีเมล AGM2022@amrasia.com หรือ
่ ผู ้ถือหุ ้นตามข ้อมูลปิ ดสมุดทะเบียนรายชือ
่ ผู ้ถือหุ ้นทีม
ิ ธิเข ้า
ไปรษณีย ์ ) บริษัทได ้ตรวจสอบข ้อมูลตามรายชือ
่ ส
ี ท
่ อิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สําหรับการเข ้าร่วม
ร่วมประชุมฯ ถูกต ้องครบถ ้วนแล ้ว ผู ้ให ้บริการจัดประชุมผ่านสือ
ประชุมและคูม
่ อ
ื การเข ้าใช ้งานไปยังอีเมล์ทท
ี่ า่ นได ้ส่งมาแจ ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน ้า 2 วันก่อนวันประชุม
่ อิเล็ กทรอนิกส ์
การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสือ
่ อิเล็กทรอนิกส์ จะต ้องแจ ้งความประสงค์ทจ
ผู ้ถือหุ ้นทีต
่ ้องการเข ้าร่วมประชุมผ่านสือ
ี่ ะเข ้าร่วมประชุม ด ้วยวิธ ี
ดังต่อไปนี้
1. แจ ้งความประสงค์เข ้าร่วมประชุม ด ้วยวิธส
ี ง่ ข ้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย ์
่ อิเล็ กทรอนิกส ์ (E-AGM) ด้วยวิธก
กรณีผูถ
้ อ
ื หุน
้ ต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสือ
ี ารส่ง
ข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย ์

1.
2.

่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารแนบที่ 9) โดย
โปรดกรอกเอกสารแจ ้งความประสงค์เข ้าร่วมประชุมผ่านสือ
ขอให ้ท่านระบุ อีเมล์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือของท่าน ให ้ชัดเจน สําหรับใช ้ในการ
ลงทะเบียนเข ้าร่วมประชุม
แนบสําเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพือ
่ ยืนยันสิทธิเข ้าร่วมประชุม E-AGM
2.1 ผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา
่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
• กรณีผู ้ถือหุ ้นประสงค์เข ้าร่วมประชุมด ้วยตนเอง ผ่านสือ
o สําเนาเอกสารแสดงตนทีร่ าชการออกให ้ทีย
่ ังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
บัตรประจําตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมก
ี ารเปลีย
่ นแปลง
่ -สกุล ขอให ้ผู ้ถือหุ ้นแนบหลักฐานประกอบด ้วย
ชือ
่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
่ เข ้าร่วมประชุมแทน ผ่านสือ
• กรณีผู ้ถือหุ ้นมอบฉันทะให ้ผู ้อืน
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแ
่ นบมาพร ้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข ้อความถูกต ้อง
ครบถ ้วน และลงลายมือผู ้มอบฉันทะและผู ้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ ้วนแล ้ว
o สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู ้มอบฉันทะ เช่นสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตร
ประจําตัวข ้าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ทีย
่ ังไม่
่ รับรองสําเนาถูกต ้องของผู ้มอบฉันทะ
หมดอายุและลงลายมือชือ
o สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู ้รับมอบฉันทะ เช่นสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตร
ประจําตัวข ้าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ทีย
่ ังไม่
่ รับรองสําเนาถูกต ้องของผู ้รับมอบฉันทะ
หมดอายุและลงลายมือชือ
2.2 ผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คล (จดทะเบียนในประเทศไทย หรือต่างประเทศ)
่
• กรณีผู ้มีอํานาจลงนามแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล (กรรมการ) ประสงค์เข ้าร่วมประชุมด ้วยตนเอง ผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
o สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลของผู ้ถือหุ ้น ออกให ้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวัน
ประชุมผู ้ถือหุ ้น ซึง่ รับรองสําเนาถูกต ้องโดยผู ้แทนนิตบ
ิ ค
ุ คล (กรรมการ) ทีม
่ อ
ี ํานาจลงนาม
่
แทนนิตบ
ิ ค
ุ คลและหากเป็ นเอกสารทีจ
่ ัดทําขึน
้ ในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชือ
โดยโนตารีพับบลิคไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี
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สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 8
่ มาด้วย 8
สิง่ ทีส
่ ง
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o

•

สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู ้แทนนิตบ
ิ ค
ุ คล (กรรมการ) เช่นสําเนาบัตรประชาชนหรือ
สําเนาบัตรประจําตัวข ้าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่
่ รับรองสําเนาถูกต ้อง
ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชือ

่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ี่ ก
ี ารมอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะ เข ้าร่วมประชุมแทน ผ่านสือ
กรณีทม
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแ
่ นบมาพร ้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข ้อความถูกต ้อง
ครบถ ้วน และลงลายมือผู ้มอบฉันทะและผู ้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ ครบถ ้วนแล ้ว
ิ ค
ุ คลของผู ้ถือหุ ้น ออกให ้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวัน
o สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบ
ประชุมผู ้ถือหุ ้น ซึง่ รับรองสําเนาถูกต ้องโดยผู ้แทนนิตบ
ิ ค
ุ คล (กรรมการ) ทีม
่ อ
ี ํานาจลงนาม
่
แทนนิตบ
ิ ค
ุ คลและหากเป็ นเอกสารทีจ
่ ัดทําขึน
้ ในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชือ
โดยโนตารีพับบลิคไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี
ิ ค
ุ คล(กรรมการ) เช่นสําเนาบัตรประชาชนหรือ
o สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู ้แทนนิตบ
สําเนาบัตรประจําตัวข ้าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่
่ รับรองสําเนาถูกต ้อง
ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชือ
ุ คลธรรมดาตามทีไ่ ด ้
o สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู ้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบค
กล่าวข ้างต ้น

กรณีทเี่ อกสารหรือหลักฐานทีไ่ ด ้กล่าวข ้างต ้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู ้ถือหุ ้นจะต ้อง
แสดงเอกสารคําแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึง่ ลงนามรับรองคําแปล โดยผู ้ถือหุ ้น หรือ โดยผู ้มีอํานาจลงนามผูกพัน
นิตบ
ิ ค
ุ คลนัน
้ (ในกรณีเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คล)

3.

่ อิเล็กทรอนิกส์ (ข ้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร ้อม
ส่งเอกสารแจ ้งความประสงค์เข ้าร่วมประชุมผ่านสือ
เอกสารประกอบต่าง ๆ (ข ้อ2) โดยจัดส่งมาให ้บริษัท ภายในว ันที่ 22/4/2565
•
ช่องทาง E-Mail : AGM2022@amrasia.com หรือ
•
ช่องทางไปรษณีย ์ : เลขานุการบริษัท บริษัทเอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานสาขาพระราม 9
้ 36 ทาวเวอร์ เอ
อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชัน
เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห ้วยขวาง
เขตห ้วยขวาง กทม.10310

่ อิเล็ กทรอนิกส ์ (E-AGM)
การเข้าร่วมประชุมผ่านสือ
1. เมือ
่ ผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบฉั นทะทีแ
่ จ ้งความประสงค์เข ้าร่วมประชุมและได ้รั บการตรวจสอบครบถ ้วนแล ้ว
ท่านจะได ้รับ E-Mail จากทางผู ้ให ้บริการจัดประชุมฯ ซึง่ จะเป็ น Link สําหรับการเข ้าร่วมประชุม และคูม
่ อ
ื
การเข ้าใช ้งานระบบ ก่อ นวัน ประชุม 2 วัน โปรดศึก ษาคู่ม ือ วิธ ีก ารใช ้งานระบการประชุม E-AGM โดย
ละเอียด กรณีทย
ี่ ังไม่ไ ด ้รั บ E-Mail ดังกล่าวภายในว ันที่ 25/4/2565 ให ้ติดต่อบริษัท ช่องทาง EMail : AGM2022@amrasia.com โดยทันที
่ อิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช ้ได ้กับคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค
2. การเข ้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสือ
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพ์มอ
ื ถือผ่าน Web Browser : Chrome ด ้วยอินเตอร์เน็ ต
ความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เน็ ตบ ้านพืน
้ ฐาน
ั ท์ม อ
ื ถือ จะต้อ งติด ต งั้
หมายเหตุ : กรณี เ ข้า ร่ว มประชุ ม ผ่า นทางแท็ บ เล็ ต (Tablet) และโทรศ พ
โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึง่ สามารถ download ได้ด ังนี้
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สิง่ ทีส
่ ง
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ระบบ iOS

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloudmeetings/id546505307

ระบบ Android

https://play.google.com/store/apps/details?id
=us.zoom.videomeetings

่ การประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริม
่
3. ระบบจะเปิ ดให ้เข ้าร่วมประชุมล่วงหน ้า 60 นาที ก่อนเริม
เมือ
่ ถึงเวลาประชุมเท่านัน
้
4. การเข ้าสูร่ ะบบผู ้เข ้าร่วมประชุมจะต ้องใช ้ข ้อมูลเลขทะเบียนผู ้ถือหุ ้น และเลขทีบ
่ ต
ั รประชาชนของผู ้ถือหุ ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด ้วย ไม่
เห็นด ้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึง่ เท่านั น
้ กรณีทไี่ ม่ได ้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่า
ท่านลงคะแนนเสียงเป็ นเห็นด ้วยโดยทันที (ใช ้วิธก
ี ารนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด ้วย)
6. กรณีทผ
ี่ ู ้เข ้าร่วมประชุมมีเหตุขด
ั ข ้องหรือติดปั ญหาในการใช ้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท
่ แนล จํากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ทรี่ ะบุไว ้ใน E-Mail ทีจ
โอเจ อินเตอร์เนชัน
่ ัดส่งคูม
่ อ
ื การใช ้งานระบบไปให ้
ท่าน
่ อิเล็ ก ทรอนิก ส เ์ ท่า นน
้ ะเป็นการประชุ มผ่านสือ
*** การประชุ ม E-AGM นีจ
ั้ และจะไม่มก
ี ารจ ัดสถานที่
การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผูถ
้ อ
ื หุน
้ ไม่เดินทางมาทีบ
่ ริษท
ั ***

ู้ อ
ื หุน
้ มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
กรณีผถ
สําหรั บผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ม่สามารถเข ้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด ้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉั นทะให ้ผู ้รั บ มอบ
ฉั นทะท่านอืน
่ เข ้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได ้ หากผู ้ถือหุ ้นประสงค์จะมอบฉั นทะให ้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่ง
หนั งสือมอบฉั นทะ (ทีแ
่ นบมาพร ้อมหนั งสือเชิญประชุมทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นได ้รั บทางไปรษณีย ์ หรือ สามารถดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก – ค ได ้จาก https://www.amrasia.com/th/investor-relations/ir-home) โดยระบุ
ผู ้รั บ มอบฉั น ทะเป็ นกรรมการอิส ระท่า นใดท่า นหนึ่งตามทีบ
่ ริษั ทได ้กํ า หนดไว ้พร ้อมเอกสารประกอบ ให ้บริษัท
ภายในว ันที่ 22/4/2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้


ช่องทาง E-Mail : AGM2022@amrasia.com หรือ
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บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

่ มาด้วย 8
สิง่ ทีส
่ ง
หน้า 4/5


ช่องทางไปรษณีย ์ : เลขานุการบริษัท บริษัทเอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานสาขาพระราม 9
้ 36 ทาวเวอร์ เอ
อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชัน
เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห ้วยขวาง
เขตห ้วยขวาง กทม.10310

หมายเหตุ : กรณีทผ
ี่ ู ้ถือหุ ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทําการลงคะแนนเสียงตามทีท
่ ่า น
ิ ธิออกเสียงเห็นด ้วย ไม่เห็ น
ได ้ระบุมาในหนั งสือมอบฉั นทะ ซึง่ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู ้ถือหุ ้นมีสท
ด ้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึง่ เท่านัน
้ ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็ นบางส่วนได ้ (เว ้นแต่
เป็ นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)
กรณีผูถ
้ อ
ื หุน
้ ทีเ่ ป็นผู ล
้ งทุน ต่า งประเทศและแต่งตงค
ั้ ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู ร
้ บ
ั
ฝากและดูแลหุน
้
กรุณานํ าส่งข ้อมูลต่อไปนี้
่ นบมาพร ้อมหนังสือเชิญประชุมทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นได ้รับทางไปรษณีย ์ หรือ
1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ทีแ
สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก – ค ได ้จาก https://www.amrasia.com/th/investor่ ผู ้มอบฉันทะและผู ้รับมอบฉันทะ
relations/ir-home) กรอกข ้อความถูกต ้องครบถ ้วน ลงลายมือชือ
พร ้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
่ รั บรองสํ า เนา
ิ ุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชือ
2. หนั งสือรั บรองการจดทะเบียนนิต บ
ถูกต ้องโดยผู ้มีอํานาจลงนามแทนนิตบ
ิ ุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู ้รั บมอบอํานาจ พร ้อม
ประทับตราสําคัญของนิตบ
ิ ุคคล (ถ ้ามี) และหากเป็ นเอกสารทีจ
่ ัดทําขึน
้ ในต่างประเทศควรมีการรั บรอง
่ โดยโนตารีพับบลิคไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี
ลายมือชือ
3. หนั ง สือ มอบอํ า นาจจากผู ้ถือ หุ ้นให ้คัส โตเดีย น (Custodian) เป็ นผู ้ดํ า เนิน การลงนามในหนั ง สือ มอบ
ฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู ้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได ้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข ้าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของผู ้รับมอบฉันทะพร ้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต ้อง
6. จัดส่งข ้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 ช่องทาง E-Mail : AGM2022@amrasia.com หรือ
 ช่องทางไปรษณีย ์ : เลขานุการบริษัท บริษัทเอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานสาขาพระราม 9
้ 36 ทาวเวอร์ เอ
อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชัน
เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห ้วยขวาง
เขตห ้วยขวาง กทม.10310
การส่งคําแนะนําหรือคําถามเกีย
่ วข้องก ับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษท
ั หรือเกีย
่ วข้อง
ก ับวาระใดๆ ซึง่ จะพิจารณาในการประชุม E-AGM
กรณีทา่ นผู ้ถือหุ ้นมีความประสงค์จะส่งคําแนะนํ าหรือคําถามต่าง ๆ สามารถกระทําได ้ 2 วิธ ี ดังต่อไปนี้
1. ส่งคําแนะนํ าหรือคําถามล่วงหน้าให ้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 ช่องทาง E-Mail : AGM2022@amrasia.com หรือ
 ช่องทางไปรษณีย ์ : เลขานุการบริษัท บริษัทเอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานสาขาพระราม 9
้ 36 ทาวเวอร์ เอ
อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชัน
เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห ้วยขวาง
เขตห ้วยขวาง กทม.10310
2. ส่ง คํ า แนะนํ า หรือ คํ า ถามระหว่า งการประชุม สํา หรั บ ผู ้ทีเ่ ข ้าร่ ว มประชุม E-AGM โดยผู ้เข ้าร่ ว มประชุม
ื่ และนามสกุล พร ้อมแจ ้งว่าเป็ นผู ้ถือหุ ้นเข ้าร่วมประชุมเอง หรือเป็ นผู ้รับมอบฉันทะ ก่อนที่
จะต ้องระบุชอ
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บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)
่ มาด้วย 8
สิง่ ทีส
่ ง
หน้า 5/5

จะมีการส่งคําแนะนํ าหรือคําถามทุกครัง้ บริษัทเปิ ดช่องทางในการส่งคําแนะนํ าและคําถามระหว่างประชุม
ดังนี้
• ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข ้อความ (Chat)
• ช่อ งทางการสนทนาระบบเสีย ง ซึง่ ผู ้เข ้าร่ ว มประชุม จะกดปุ่ มยกมือ และเปิ ดไมค์โ ครโฟนที่
อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากทีเ่ จ ้าหน ้าทีค
่ วบคุมระบบส่งคําเชิญให ้ท่านสนทนาได ้ และกรุณา
ปิ ดไมค์โครโฟนหลังจากทีส
่ นทนาเสร็ จทุกครัง้ (สามารถดูรายละเอียดเพิม
่ เติมได ้จากคูม
่ อ
ื การ
เข ้าร่วมประชุมทีถ
่ ก
ู จัดส่งไปยังอีเมล์ของผู ้เข ้าร่วมประชุม)

ั
ทงนี
้ั ้ หากผูถ
้ อ
ื หุน
้ มีขอ
้ สงสยเกี
ย
่ วก ับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ด ังนี้
่ อิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ (E-Meeting)
1. เรื่อ งการส่ง เอกสารยืน ยั น ตัว ตนเพื่อ เข ้าร่ ว มประชุม ผู ้ถือ หุ ้นผ่ า นสือ
ติดต่อเลขานุการบริษัทเพือ
่ สอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท
เลขานุการบริษัท บริษัทเอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)
อีเมล์ AGM2022@amrasia.com หรือ
สํานักงานสาขาพระราม 9
้ 36 ทาวเวอร์ เอ
อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชัน
เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห ้วยขวาง
เขตห ้วยขวาง กทม.10310
่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีท ี่
2. เรือ
่ งขัน
้ ตอนการเข ้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสือ
่ แนล จํากัด ตามเบอร์
ยืนยันตัวตนอย่างถูกต ้องและครบถ ้วนแล ้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน
โทรศัพท์ทรี่ ะบุไว ้ใน E-Mail ทีจ
่ ัดส่งคูม
่ อ
ื การใช ้งานระบบไปให ้ท่าน
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บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

่ มาด้วย / Enclosure 9
สิง่ ทีส
่ ง

สิ่งที่สงมาดวย 9 / Enclosure 9
Page 1/2

ใบตอบรับเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส บริษัท เอเอ็มอาร เอเซีย จํากัด (มหาชน)
Acceptance for the invitation of online meeting of AMR Asia Pcl.
วันที่ Date......................เดือน Month......................พ.ศ.Year......................
(1) ข้าพเจ้า..................................................... .หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสื อเดินทาง.................................................
I/We,
Identification Card/Passport number
สัญชาติ........................บ้านเลขที่........................ถนน.............................................ตําบล/แขวง......................................
Nationality
Residing at No.
Road
Sub district
อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณี ย.์ .....................................
District
Province
Postal Code
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ รวมทั้งสิ้น ……………………………… หุน้
Being a shareholder of AMR Asia Public Company Limited totaling ………………………………….… shares
d

y

ประสงค์จะร่ วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565
I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2022

f

g

พ

เข้าร่ วมประชุมด้วยตัวเอง / Self-Attending
มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….................. ได้เข้าร่ วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
Proxy to
attend the meeting.
(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่ วมประชุม
Please send the Link to join the meeting by below email
อีเมล E-Mail …………………………………………………………………… (โปรดระบุ Please fill in)
โทรศัพท์มือถือ Mobile Number ………………………………………………...(โปรดระบุ Please fil in )
(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ แผนผังการเข้าร่ วมประชุม ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565
Please submit the required document per the attached Flowchart of E-AGM meeting by 22 April 2022
(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริ ษทั ฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่ วมประชุมและวิธีการเข้าร่ วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ
Once you are verified, the company will send the Link to you for joining the meeting via email
(6) ในวันประชุม 27/4/2565 จะต้องเตรี ยม เลขบัญชีผถู ้ ือหุน้ และเลขบัตรประชาชนไว้ เพื่อร่ วมประชุม ระบบเปิ ด 09.00 น.
On AGM Day 27/4/2022, prepare your Shareholder A/C No. and Passport/ Citizen ID to log in. Meeting room opens 9 am
ลงชื่อ/Signed ........................................................
(...........................................................) ผูถ้ ือหุน้ /Shareholder
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บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

สิง่ สิที
่งทีส่ ่สง่ งมาด้
มาดววยย9//Enclosure
Enclosure 99
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บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2565

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach Bt. 20 stamp duty)

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
่ ง่ มาด ้วย / Enclosure 10
Page 1/2

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

หน้า 1 จาก 2
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การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2565

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)
สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย / Enclosure 10
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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.

หน้า 2 จาก 2
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แบบหน ังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(Attach Bt. 20 stamp duty)

ั
(แบบทีก
่ ําหนดรายการต่างๆ ทีจ
่ ะมอบฉันทะทีล
่ ะเอียดชดเจน)
----------------เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

(1) ข ้าพเจ ้า

สัญชาติ

อยูบ
่ ้านเลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย ์

(2) เป็ นผู ้ถือหุ ้นของบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)
้ รวม
โดยถือหุ ้นจํานวนทัง้ สิน

หุ ้น และออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ

เสียง ดังนี้
หุ ้นสามัญ

หุ ้น ออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ

เสียง

หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ

หุ ้น ออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ

เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให ้
 (1)

อายุ

ถนน

ตําบล/แขวง

จังหวัด
 (2)
ถนน

ปี อยูบ
่ ้านเลขที่
อําเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย ์
นายสมศักดิ์ จันทร์น ้อย
- ตําบล/แขวง
สมุทรปราการ

 (3)

นายเจษฎา พรหมจาต
ถนน

71

บางเมือง

จังหวัด
หมูท
่ ี่ 1

อายุ

หรือ

รหัสไปรษณีย ์
อายุ
-

60

ปี อยูบ
่ ้านเลขที่

7/285

อําเภอ/เขต

เมือง

10270

ปี อยูบ
่ ้านเลขที่ 69/41

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

หรือ
ตลาดขวัญ

จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย ์

11000

คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู ้แทนของข ้าพเจ ้าเพือ
่ เข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้าในการประชุม
่ อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียว
สามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด ้วยวิธก
ี ารผ่านสือ
เท่านัน
้
(4) ข ้าพเจ ้าขอมอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
วาระที่ 1

เรือ
่ ง พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ของบริษ ัทประจําปี 2564


ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้


วาระที่ 2

เห็นด ้วย



ไม่เห็นด ้วย



งดออกเสียง

เรือ
่ ง พิจารณาร ับทราบผลการดําเนินงานของบริษ ัทประจําปี 2564
(วาระแจ ้งเพือ
่ ทราบ จึงไม่มก
ี ารลงมติ)
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วาระที่ 3

ิ้ สุด ณ ว ันที่ 31 ธน
เรือ
่ ง พิจารณาและอนุมต
ั งิ บการเงินของบริษท
ั สําหรบ
ั รอบปี บญ
ั ชีสน
ั วาคม

2564


ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้


วาระที่ 4

เห็นด ้วย



ไม่เห็นด ้วย



งดออกเสียง

เรือ
่ ง พิจ ารณาอนุ ม ต
ั ก
ิ ารจ ด
ั สรรผลกํ า ไรจากการดํ า เนิน งานของบริษ ท
ั ฯ สํ า หร บ
ั รอบปี บ ญ
ั ชี

้ สุด ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2564 การจ่ายเงินปันผล และร ับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล
สิน


ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้


วาระที่ 5

เห็นด ้วย



ไม่เห็นด ้วย



งดออกเสียง

เรือ
่ ง พิจารณาและอนุม ัติการแต่งตงกรรมการแทนกรรมการที
ั้
ต
่ อ
้ งออกตามวาระ


ิ ธิพจ
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้


การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด




เห็นด ้วย



ไม่เห็นด ้วย



งดออกเสียง



งดออกเสียง



งดออกเสียง



งดออกเสียง

การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
่ กรรมการ นายมารุต ศิรโิ ก
ชือ


เห็นด ้วย



ไม่เห็นด ้วย

่ กรรมการ นายกิตติรัฐ ทวีลาภ
ชือ


เห็นด ้วย



ไม่เห็นด ้วย

่ กรรมการ ดร. วัชระ ฉัตรวิรย
ิ ะ
ชือ

วาระที่ 6



ไม่เห็นด ้วย

เรือ
่ ง พิจารณาและอนุม ัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2565


ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้


วาระที่ 7

เห็นด ้วย

เห็นด ้วย



ไม่เห็นด ้วย



งดออกเสียง

่ ง พิจารณาและอนุมต
ั ก
ิ ารแต่งตงผู
ั้ ส
้ อบบญ
ั ชีและการกําหนดค่าตอบแทนของผู ส
้ อบบ ญ
ั ชี
เรือ

ประจําปี 2565


ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้


เห็นด ้วย



ไม่เห็นด ้วย



งดออกเสียง
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วาระที่ 8

เรือ
่ ง พิจ ารณาอนุ ม ต
ั ก
ิ ารแก้ไ ขเพิม
่ เติม ว ต
ั ถุ ป ระสงค์ข องบริษ ท
ั และแก้ไ ขเพิม
่ เติม หน งั สือ

บริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรือ
่ งว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให้สอดคล้องก ับการแก้ไขว ัตถุประสงค์ของบริษ ัท


ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้


วาระที่ 9

เห็นด ้วย



ไม่เห็นด ้วย



งดออกเสียง

เรือ
่ ง พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ้ามี)


ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้


เห็นด ้วย



ไม่เห็นด ้วย



งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู ้รับมอบฉั นทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว ้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให ้ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนัน
้ ไม่ถก
ู ต ้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข ้าพเจ ้าในฐานะผู ้ถือหุ ้น
ั เจน หรือ
(6) ในกรณีทข
ี่ ้าพเจ ้าไม่ได ้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไว ้ไม่ชด
ในกรณี ท ท
ี่ ป
ี่ ระชุม มีก ารพิจ ารณาหรือ ลงมติใ นเรื่อ งใดนอกเหนือ จากเรื่อ งทีร่ ะบุไ ว ้ข ้างต ้น รวมถึง กรณี ท ม
ี่ ีก ารแก ้ไข
ิ ธิพจ
เปลีย
่ นแปลงหรือเพิม
่ เติมข ้อเท็จจริงประการใด ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการ
ตามทีเ่ ห็นสมควร
กิจการใดทีผ
่ ู ้รับมอบฉั นทะได ้กระทําไปในการประชุม เว ้นแต่กรณีทผ
ี่ ู ้รับมอบฉั นทะไม่ออกเสียงตามทีข
่ ้าพเจ ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให ้ถือเสมือนว่าข ้าพเจ ้าได ้กระทําเองทุกประการ
่
ลงชือ

ผู ้มอบฉันทะ
(

่
ลงชือ

)
ผู ้รับมอบฉันทะ

(
่
ลงชือ

)
ผู ้รับมอบฉันทะ

(
่
ลงชือ

)
ผู ้รับมอบฉันทะ

(

)

หมายเหตุ
1. ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ อบฉันทะจะต ้องมอบฉั นทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู ้เข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นให ้ผู ้รับมอบฉันทะหลายคนเพือ
่ แยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีทม
่ี วี าระทีจ
่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้นผู ้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม
่ เติมได ้ในใบ
ประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

ื มอบฉ ันทะแบบ ข.
ใบประจําต่อแบบหน ังสอ

่ มาด้วย / Enclosure 11
สิง่ ทีส
่ ง
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การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู ้ถือหุ ้นของบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)
่ อิเล็กทรอนิกส์
ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด ้วยวิธก
ี ารผ่านสือ
รูปแบบเดียวเท่านัน
้
----------------วาระที่

เรือ
่ ง


ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้


วาระที่

เห็นด ้วย



ไม่เห็นด ้วย



งดออกเสียง

เรือ
่ ง


ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้


วาระที่

เห็นด ้วย



ไม่เห็นด ้วย



งดออกเสียง

เรือ
่ ง


ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้


วาระที่

เห็นด ้วย



ไม่เห็นด ้วย



งดออกเสียง

เรือ
่ ง


ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้


วาระที่

เห็นด ้วย



ไม่เห็นด ้วย



งดออกเสียง

เรือ
่ ง


ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้


เห็นด ้วย



ไม่เห็นด ้วย



งดออกเสียง
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บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20
บาท)

สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย / Enclosure 12
Page 1/6

(Please attach Bt. (ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถอื หุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านั้น)
20 stamp duty)

(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in
Thailand to be a share depository and keeper)

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
Shareholder registration number

(1)

(2)

เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month

ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยูเ่ ลขที่
I/We
nationality
residing/located at no.
Soi
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
Road
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
Province
รหัสไปรษณีย ์ / Postal Code
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) / ให้กบั As the custodian of
ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of AMR Asia Pcl. (“Company”)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
 หุน้ สามัญ
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
preference share
shares and have the rights to vote equal to

พ.ศ.
Year
ซอย

เสียง ดังนี ้
votes as follows
เสียง
votes
เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

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

 1. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
หรือ/Or
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
age
years residing/located at no.
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
age
years residing/located at no.
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทาเครือ่ งหมาย
 ที่  2. กล่องใดกล่องหนึ่ง
If you make proxy by choosing No.
2, please mark  at  2 any box

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
 นาย สมศักดิ์ จันทร์นอ้ ย ตาแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
Appoint Mr. Somsak Channoi, Independent Directors / Chairman
อายุ 71
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่
7/285
age 71 years
residing/located at no. 7/285
ถนน ตาบล/แขวง
บางเมือง
อาเภอ เมือง
Road Tambol/Kwaeng Bangmueng Amphur/Khet Mueng
จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย ์ 10270
Province Samutprakarn Postal Code
10270
หรือ
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บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

 มอบฉันทะให้ นายเจษฎา พรหมจาต ตาแหน่ง กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ
Appoint Mr. Jessada Promjart, Independent Directors / Chairman of Audit Committee
อายุ 60
age 60
ถนน
Road
จังหวัด
Province

ปี
years

อยูบ่ า้ นเลขที่
69/41 หมูท่ ี่ 1
residing/located at no. 69/41 Moo 1
ตาบล/แขวง
ตลาดขวัญ
อาเภอ
เมือง
- Tambol/Kwaeng Talad Kwan Amphur/Khet Mueng Nontaburi
นนทบุรี รหัสไปรษณีย ์ 11000
Nontaburi
Postal Code
11000

รายละเอียดประวัตกิ รรมการอิสระปรากฏตามลิง๊ ค์
Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in
https://www.amrasia.com/th/management/board-of-directors
เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ผ่านสื่อ
อีเลคทรอนิคส์ (e-meeting) เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา หรือสถานที่อื่นด้วย
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.
(3)

(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant certain of my/our proxy as follows:
 หุน้ สามัญ
หุน้
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
preference share
shares and have the rights to vote equal to
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้ หมด
เสียง
Total voting right
Votes

เสียง
votes
เสียง
votes

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นีด้ งั นี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1
Agenda Item No. 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ของบริษัทประจาปี 2564
To certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย ___________ เสียง
 ไม่เห็นด้วย___________ เสียง
 งดออกเสียง___________ เสียง
Approve___________ Votes
Disapprove__________ Votes
Abstain______________ Votes

วาระที่ 2
Agenda Item No. 2

เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2564
To acknowledge the Company’s 2021 operating results.

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้ / No casting of votes in this agenda)
วาระที่ 3
Agenda Item No. 3

เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2564
To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2021
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย ___________ เสียง
 ไม่เห็นด้วย___________ เสียง
 งดออกเสียง___________ เสียง
Approve___________ Votes
Disapprove__________ Votes
Abstain______________ Votes
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วาระที่ 4
Agenda Item No. 4

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย / Enclosure 12
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พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรผลกาไรจากการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บัญชี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
การจ่ายเงินปั นผล และรับทราบการจ่ายปั นผลระหว่างกาล
To approve the allocation of the profits from the Company’s business operation for the fiscal year ended December
31, 2021 , the dividend payment and to acknowledge the interim dividends.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย ___________ เสียง
 ไม่เห็นด้วย___________ เสียง
 งดออกเสียง___________ เสียง
Approve___________ Votes
Disapprove__________ Votes
Abstain______________ Votes

วาระที่ 5
Agenda Item No. 5

เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระ
To consider and approve the appointment of directors replacing those retire by rotation.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
ก.  เลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
A. Election of entire nominated directors
 เห็นด้วย ___________ เสียง  ไม่เห็นด้วย___________ เสียง  งดออกเสียง___________ เสียง
Approve___________ Votes Disapprove_________ Votes
Abstain___________ Votes
ข.  เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
B. Election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นายมารุต ศิรโิ ก
Director’s name Mr. Marut Siriko
 เห็นด้วย ___________ เสียง
 ไม่เห็นด้วย___________ เสียง
 งดออกเสียง___________ เสียง
Approve___________ Votes Disapprove_________ Votes
Abstain___________ Votes
2. ชื่อกรรมการ นาย กิตติรฐั ทวีลาภ
Director’s name Mr. Kittirat Thavilab
 เห็นด้วย ___________ เสียง  ไม่เห็นด้วย___________ เสียง  งดออกเสียง___________ เสียง
Approve___________ Votes Disapprove_________ Votes
Abstain___________ Votes
3. ชื่อกรรมการ ดร. วัชระ ฉัตรวิรยิ ะ
Director’s name Mr. Watchara Chatwiriya
 เห็นด้วย ___________ เสียง  ไม่เห็นด้วย___________ เสียง  งดออกเสียง___________ เสียง
Approve___________ Votes Disapprove_________ Votes
Abstain___________ Votes

วาระที่ 6
Agenda Item No. 6

เรื่อง พิจารณาและอนุ มัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
To consider and approve the determination of the director’s remuneration
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย ___________ เสียง  ไม่เห็นด้วย___________ เสียง  งดออกเสียง___________ เสียง
Approve___________ Votes Disapprove_________ Votes
Abstain___________ Votes

วาระที่ 7
Agenda Item No. 7

เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2565
To consider and approve the appointment of the auditor, and their remuneration
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย ___________ เสียง  ไม่เห็นด้วย___________ เสียง  งดออกเสียง___________ เสียง
Approve___________ Votes Disapprove_________ Votes
Abstain___________ Votes
Page 3 of 6
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วาระที่ 8
Agenda Item No. 8

เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่อง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท
To consider and approve the amendment of the Company's objectives and Memorandum of Association Article 3. to
comply with the amendment of the Company's objectives
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย ___________ เสียง  ไม่เห็นด้วย___________ เสียง  งดออกเสียง___________ เสียง
Approve___________ Votes Disapprove_________ Votes
Abstain___________ Votes

วาระที่ 9
Agenda Item No. 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Other matters (if any)
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย ___________ เสียง
 ไม่เห็นด้วย___________ เสียง
 งดออกเสียง___________ เสียง
Approve___________ Votes
Disapprove_________ Votes
Abstain___________ Votes

(5)

การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องแล ะ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and
is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders.

(6)

ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรือ่ งใดนอกเหนือจากเรือ่ งที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have 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 my/our behalf as he/she may deem appropriate in all
respects.

กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
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1. หนังสือมอบฉัน ทะแบบ ค. นี ้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ ผูถ้ ื อหุน้ ที่ ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ น ผูล้ งทุน ต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian
in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C.
provided.
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุ้นของบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซียจากัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of AMR Asia Public Company Limited
ในประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออีเลคทรอนิคส์ (e-meeting) เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา หรือสถานที่อ่ืนด้วย
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.
---------------------------------------------------------------------- วาระที่
เรื่อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสียง
Votes

 วาระที่
เรื่อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสียง
Votes

 วาระที่
เรือ่ ง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสียง
Votes

 วาระที่
เรือ่ ง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสียง
Votes
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บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)
่ มาด้วย 13
สิง่ ทีส
่ ง
หน้า 1/1

ข้อมูลกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผูถ
้ อ
ื หุน
้ (1/2)
่ – สกุล
ชือ
ตาแหน่งปัจจุบ ัน
อายุ
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม
ั
สญชาติ
การศึกษา

นายสมศักดิ์ จันทร์น ้อย
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
71 ปี
ไม่ม ี
ไทย
- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การอบรมหล ักสูตรกรรมการ
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 281/2562
การถือหุน
้ ในบริษ ัท
580,000 หุ ้น (0.10%) ณ 15 มีนาคม 2565
จานวนปี ทีเ่ ป็นกรรมการ
2.5
ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2552 - 2553 รองผู ้ว่าการ การไฟฟ้ านครหลวง
พ.ศ. 2549 - 2551 ผู ้ช่วยผู ้ว่าการ การไฟฟ้ านครหลวง
ั ันธ์ก ับผูบ
ความสมพ
้ ริหารหรือผูถ
้ อ
ื หุน
้ , การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ
้ ริหาร ในกิจการอืน
่ ทีอ
่ าจทาให้ม ี
ความข ัดแย้ง ทางผลประโยชน์ตอ
่ บริษ ัท - ไม่ม ี
การเข้าประชุมในปี ทีผ
่ า
่ นมา (ครง)
ั้
กรรมการ 2563 : 6/6, 2564 : 9/9
ข้อมูลกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผูถ
้ อ
ื หุน
้ (2/2)
่ – สกุล
ชือ
ตาแหน่งปัจจุบ ัน
อายุ
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม
ั
สญชาติ
การศึกษา
การอบรมหล ักสูตรกรรมการ

การถือหุน
้ ในบริษ ัท
จานวนปี ทีเ่ ป็นกรรมการ
ตาแหน่งอืน
่ ๆ ปัจจุบ ัน

นายเจษฎา พรหมจาต
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
60
ไม่ม ี
ไทย
ปริญญาโท และ ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 45/2547
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 7/2547
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 5/2559
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน
่ ที่ 25/2560
- หลักสูตร IT Governance and Cycle Resilience Program (ITG) รุ่นที่
11/2562
- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 10/2563
300,000 หุ ้น หรือ 0.05% ณ 15 มีนาคม 2565
2.5
2563 – ปั จจุบน
ั ทีป
่ รึกษา Bangkok Broadcast & Television, Co.,Ltd
2563 – ปั จจุบน
ั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทอร์น
สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน)
2563 – ปั จจุบน
ั อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลระบบงานด ้านการ
ิ สานักงาน ปปช.
ปราบปรามและตรวจสอบบัญชีทรัพย์สน
2562 – ปั จจุบน
ั อนุกรรมการการพัฒนาศักยภาพด ้านการแข่งขันตลาดทุน
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2561 – ปั จจุบน
ั กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศ
ไทย) จากัด
2560 – ปั จจุบน
ั กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ั ันธ์ก ับผูบ
ความสมพ
้ ริหารหรือผูถ
้ อ
ื หุน
้ , การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ
้ ริหาร ในกิจการอืน
่ ทีอ
่ าจทาให้ม ี
ความข ัดแย้ง ทางผลประโยชน์ตอ
่ บริษ ัท – ไม่ม ี
การเข้าประชุมในปี ทีผ
่ า
่ นมา
กรรมการ 2563 : 6/6, 2564 : 8/9, กรรมการตรวจสอบ : 2563 : 4/4, 2564 :
(ครง)
ั้
4/4, กรรมการสรรหาฯ 2564 : 3/3
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บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)
่ มาด้วย 14
สิง่ ทีส
่ ง
หน้า 1/1

ขนตอน
ั้
การใช ้ QR Code
ตามทีต
่ ลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ง ประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รั บ ฝากหลัก ทรั พย์ (ประเทศไทย) จํ ากัด ในฐานะนาย
ทะเบียน หลักทรัพย์ได ้พัฒนาระบบเพือให ้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารรายงานประจําปี และ
รายงานอืน
่ ๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพือให ้ผู ้ถือหุ ้นสามารถเรียกดูข ้อมูลได ้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว ผู ้ถือหุ ้นสามารถดาวน์โหลดข ้อมูลผ่าน QR Code ตามขัน
้ ตอน ดังนี้
ระบบปฏิบ ัติการ IOS
1. เปิ ดกล ้องในโทรศัพท์เคลือ
่ นที่
่ งไป) ที่ QR Code
่ นทีส
่ อ
2. สแกน (หันกล ้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลือ
3. หน ้าจอจะมีข ้อความแจ ้งเตือน (Notification) ด ้านบน ให ้กดข ้อความนัน
้ เพือ
่ ดูไฟล์ข ้อมูลตามทีป
่ รากฏ

่ อืน
หมายเหตุ: หากไม่มก
ี ารแจ ้งเตือน (Notification) บนโทรศัพท์ สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน
่ ๆ
เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็ นต ้น

ระบบปฏิบ ัติการ Android
่ อืน
ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน
่ ๆ เช่น CODE READER, Facebook หรือ Line

ั้
QR Code ผ่าน Line
ขนตอนการสแกน
1. เข ้าไปใน Line แล ้วเลือก add friend (เพิม
่ เพือ
่ น) เลือก QR Code สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพือดูข ้อมูลต่าง ๆ

หน ้า 1 จาก 1
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บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)
่ มาด้วย 15
สิง่ ทีส
่ ง
หน้า 1/2

ประกาศเกีย
่ วก ับการคุม
้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สําหร ับการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2565 ของบริษ ัท เอเอ็ มอาร์ เอเซีย จําก ัด (มหาชน)
บริษั ท บริษั ท เอเอ็ ม อาร์ เอเซีย จํ า กัด (มหาชน) (“บริษ ท
ั ”) ได ้ตระหนั ก ถึง ความสํา คัญ ของข ้อมูล ส่ว นบุค คลของ
ผู ้ถือหุ ้น และ/หรือผู ้รับมอบฉันทะ (“ท่าน”) ทีเ่ ข ้าร่วมการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2565 (รวมเรียกว่า “การประชุม
ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ”) บริษัทจึงขอแจ ้งข ้อมูลให ้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกีย
่ วกับการเก็บรวบรวม การใช ้ และการเปิ ดเผยข ้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิข องท่า น การรั กษาความลับและความปลอดภัย ของข ้อมูล ส่ว นบุค คลของท่าน และ
วิธ ีก ารที่ท่า นสามารถติด ต่อ บริษั ททั ง้ นี้ เป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ต ค
ิ ุ ้มครองข ้อมู ล ส่ว นบุค คล พ.ศ. 2562 (“พรบ.
คุม
้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ทเี่ กีย
่ วข ้อง ดังต่อไปนี้
1.

ข้อ มู ล ส่ว นบุ ค คลทีจ
่ ะทํ า การประมวลผล: บริษั ทจํ า เป็ นต ้องจั ด เก็ บ ข ้อมู ล ส่ว นบุ ค คลของผู ถ้ ือ หุ น
้ เพื่ อ

ประโยชน์ในการจัดการประชุมผู ้ถือหุ ้น ดังรายการต่อไปนี้
่ -นามสกุล นามแฝง สัญชาติ อายุ ทีอ
- ข ้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ชือ
่ ยู่ตด
ิ ต่อทางไปรษณีย ์ ที่
อยู่อ เิ ล็ ก ทรอนิก ส์ หมายเลขโทรศัพ ท์ หมายเลขโทรสาร ภาพถ่า ยบัต รประจํ า ตัว ประชาชน เลขประจํ า ตัว ประชาชน
่ ภาพถ่ า ยหรือ ภาพเคลื่อ นไหวผ่ า น
ข ้อมู ล หนั ง สือ เดิน ทาง บั ต รประจํ า ตั ว คนต่า งด ้าว ใบอนุ ญ าตขั บ รถ ลายมือ ชือ
่ สารระหว่างท่านกับ บริษั ทใน
กล ้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ภาพ เสียง และภาพเคลือ
่ นไหวในลักษณะทีเ่ ป็ นการโต ้ตอบสือ
ช่วงเวลาระหว่างการประชุม
2.

ั ถุ ป ระสงค์แ ละฐานในการประมวลผลข้อ มู ล : บริษั ทประมวลผลข อ้ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู ถ้ ือ หุ น
วต
้ ตาม

วัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้
2.1

ฐานการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีต
่ ามกฎหมาย
-

้ อ
บริ ษั ทจั ด เก็ บ และใช ข
้ มู ล ของผู ถ
้ ื อ หุ น
้ ตามข อ
้ 1 เพื่ อ เรี ย ก จั ด ให ม
้ ี และดํ า เนิ น การจั ด ปร ะชุ ม
ผู ้ถือหุ ้น ซึง่ รวมกึงการยืนยันตัวตนของผู ้ถือหุ ้น การส่งเอกสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง และเพือ
่ ดําเนินการใด ๆ
ี่ ระชุม ผู ้ถือหุ ้น และตามกฎหมาย รวมถึงการอืน
่ ใดเพื่อให ้เป็ นไปตามกฎหมาย
เพื่อให ้เป็ นไปตามมติท ป
และเพือ
่ ให ้เป็ นไปตามคําสัง่ ของหน่วยงานภาครัฐทีม
่ อ
ี ํานาจ โดยเป็ นไปตามพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอืน
่ ใดทีเ่ กีย
่ วข ้อง

-

บริษัทจัดเก็บและใช ้ข ้อมูลของผู ้ถือหุ ้นตามข ้อ 1 เพือ
่ ดําเนินการจัดประชุมผู ้ถือหุ ้นให ้เป็ นไปตามกฎหมาย
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพือ
เนือ
่ งด ้วยสถานการณ์โรคติดเชือ
่ ดําเนินการใด ๆ เพือ
่ ให ้เป็ นไป
ตามกฎหมาย โดยเป็ นไปตามพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ.2558 และพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 รวมไปถึง ข ้อกําหนด ประกาศ คําสัง่ หรือกฎหมายอืน
่ ใดทีเ่ กีย
่ วข ้อง

2.2

ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด ้วยกฎหมาย
-

บริษั ทจั ด เก็ บ และใช ้ข อ้ มู ล ของผู ถ้ ื อ หุ น
้ ตามข อ้ 1 เพื่ อ ใช ้ในการจั ด ทํ า บั น ทึก รายงานการประชุ ม
ผู ้ถือหุ ้น และเป็ นหลักฐานในการเข ้าร่วมประชุมของผู ้ถือหุ ้น รวมถึงการใด ๆ ตามจํ าเป็ นทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
ประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอืน
่ โดยไม่เกินขอบเขตทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นสามารถคาดหมายได ้อย่าง
สมเหตุสมผล

หน ้า 1 จาก 2

61/63

การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2565

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

่ มาด้วย 15
สิง่ ทีส
่ ง
หน้า 2/2
-

บริษั ทจั ด เก็ บ และใช ้ข ้อมูล ภาพถ่า ยหรือ ภาพเคลือ
่ นไหวผ่า นกล ้องโทรทัศ น์ว งจรปิ ดของผู ้ถือ หุ ้น เพื่อ
ประโยชน์และมาตรการในด ้านความปลอดภัยในการดําเนินการและการจัดการประชุมผู ้ถือหุ ้น เพือ
่ ให ้การ
ประชุมผู ้ถือหุ ้นสําเร็จลุลว่ งและบรรลุตามวัตถุประสงค์ทท
ี่ า่ นและบริษัทได ้ตัง้ ไว ้

-

บริษัทมีการประมวลผล[และจัดเก็บ]ภาพถ่ายและภาพเคลือ
่ นไหวของการประชุมผู ้ถือหุ ้น เพือ
่ ใช ้ในการ
่ อิเ ล็ ก ทรอนิก ส์แ ละสือ
่ สิง่ พิม พ์ ภาพถ่า ยและ
รายงานและการประชาสัมพั นธ์ก ารประชุม ผู ้ถือ หุ ้นทางสือ
ภาพเคลือ
่ นไหวของการประชุมผู ้ถือหุ ้น อาจปรากฏภาพของผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ข ้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุ
่ ของผู ้ถือหุ ้น เพือ
ชือ
่ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู ้ถือหุ ้น

3.

่ ต่าง ๆ
แหล่งทีม
่ าของข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทได ้รับข ้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงผ่านการส่งไฟล์ผ่านสือ

ได ้แก่ เว๊ปไซด์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย ์ และ/หรือ ผ่าน บุคคลทีม
่ ห
ี น ้าทีเ่ กีย
่ วข ้อง โดยได ้รับข ้อมูลผ่านวิธก
ี าร
ได ้แก่ เว๊ปไซด์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย ์
4.

่ บริษัทได ้รั บข ้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งทีม
่ าตามข ้อ 4. แล ้ว
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: เมือ

บริษัทมีความจําเป็ นต ้องเก็บรวบรวมและใช ้ข ้อมูลของท่านข ้างต ้นตามข ้อ 2. โดยบริษัทอาจมีความจําเป็ นต ้องเปิ ดเผย
ข ้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานภาครั ฐทีเ่ กีย
่ วข ้อง ทัง้ นี้ เพือ
่ ให ้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข ้อมูล ส่วน
บุคคลของท่าน และเป็ นไปตามฐานในการประมวลผลข ้อมูลส่วนบุคคลตามข ้อ 3.
5.

การเก็บร ักษาข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทได ้ทําการเก็บรักษาข ้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลา 10 ปี

6.

ิ ธิดําเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้ โดยท่านมีสท
ิ ธิในการเข ้าถึงข ้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิของเจ้าของข้อมูล: ท่านมีสท

ของท่าน และขอให ้บริษัททําสําเนาข ้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และเปิ ดเผยการได ้มาซึง่ ข ้อมูลส่วนบุคคลทีท
่ า่ นไม่ได ้ให ้
ความยิน ยอมต่อ เราแก่ท่า นได ้ รวมไปถึง สิท ธิใ นการขอให ้บริษั ทแก ้ไขข ้อมู ล ส่ว นบุค คลดัง กล่า วที่ไ ม่ถู ก ต ้อง หรือ
เพิม
่ เติมข ้อมูลทีไ่ ม่สมบูรณ์ได ้ สิทธิในการโอนย ้ายข ้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีท
่ า่ นให ้ไว ้กับบริษัทไปยังผู ้ควบคุมข ้อมูล
รายอืน
่ หรือตัวท่านเองด ้วยเหตุผลบางประการได ้ รวมไปถึง สิทธิในการคัดค ้านการประมวลผลข ้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านด ้วยเหตุบางประการได ้
ท่า นสามารถติด ต่อ มายั ง บริษั ทได ้ที่ อีเ มล์ inhouselegal@amrasia.com หรือ ทางไปรษณี ย ์ ที่ ฝ่ ายกฎหมายและ
้ 36
บริหารสัญญา บมจ. เอเอ็มอาร์ เอเซีย สํานั กงานสาขาพระราม 9 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชัน
ทาวเวอร์ เอ เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห ้วยขวาง เขตห ้วยขวาง กทม. 10310 เพื่อดําเนินการยืน
่ คําร ้องขอ
ดําเนินการตามสิทธิข ้างต ้นได ้
ทัง้ นี้ ท่านไม่จําเป็ นต ้องเสียค่าใช ้จ่ายใด ๆ ในการดําเนินการตามสิทธิข ้างต ้น โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ ้งผลการ
พิจารณาตามคําร ้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วน
ั ทีบ
่ ริษัทได ้รับคําร ้องดังกล่าว
ในกรณีทบ
ี่ ริษัท หรือลูกจ ้างหรือพนั กงานของบริษัท ฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายเกีย
่ วกับการคุ ้มครองข ้อมูล ส่วน
บุคคล ท่านสามารถร ้องเรียนต่อสํานักงานคณะกรรมการคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล ได ้ที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา อาคารรั ฐ ประศาสนภั ก ดี ถนนแจ ง้ วั ฒ นะ เขตหลั ก สี่ กรุ ง เทพมหานคร โทรศั พ ท์: 0 2142 1033 E-mail:
pdpc@mdes.go.th

หน ้า 2 จาก 2

62/63

การประชมสามญผถอหน
ุ
ั ู ้ ื ุ ้ ประจาป
ํ ี 2565

เรื่อง

ิ ั

็

ี
์

ํ

ั

วันที่

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

Subject

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
E- MEETING

25 มีนาคม 2565

Date

สัญชาติ
Nationality

เรียน
To

บ้านเลขที่

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

Address

Shareholder’s Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment

Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น/หน่วย

Holding the total amount of

shares/units

หุ้นสามัญ

หุ้น/หน่วย

Ordinary share

shares/units

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น/หน่วย

Preferred share

shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information

https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocu
ment.do?symbol=AMR&date=220427

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
The meeting agenda is attachment

วันที่ประชุม

: วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น.

Meeting Date :

Wednesday, April 27, 2022 at 10:00 hrs.

สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Meeting Venue : ELECTRONIC MEETING (E-AGM)

ข้าพเจ้า..........................................................................................เป็น[ ]ผู้ถือหลักทรัพย์ [ ]หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We

am/are shareholder or proxy of a shareholder

ของ

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)

of

AMR ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน........................................................ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
which the identification (ID) number

attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ............................................................ผู้เข้าประชุม
Sign

Meeting Attendee

( ........................................................... )
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม
สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง
พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR
Code หรือ URL https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=AMR&date=220427 หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: https://www.amrasia.com/th/investor-relations/ir-home / โทร 025899955 ต่อ 268 / email : ir@amrasia.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999
For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration.
For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or
passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL
https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=AMR&date=220427
You can also contact the issuer for the annual report
Website : https://www.amrasia.com/th/investor-relations/ir-home /Tel. +66 25899955 Ext. 268 / email : ir@amrasia.com
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999
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