
"เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ บริษัทมีความตระหนักและ

ห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงก าหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ภายใต้กฏหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก าหนด  

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) บริษัทแนะน าให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และสามารถส่งค าถามล่วงหน้ามาที่บริษัทตามที่ระบุใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยบริษัทจะได้

น ารวบรวมเสนอต่อในที่ประชุม และจะสรุปบันทึกในรายงานการประชุม เพ่ือจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป”

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จ ากดั (มหาชน) 

วันพุธท่ี 27 เมษายน 2565 

เวลา 10.00 น. 

ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่าน้ัน 



หนา้ 1 จาก 10 

AMR.MD2022 008 
วันที่ 25 มีนาคม 2565 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จ ากัด (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

2. รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)

3. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2565
6. วัตถุประสงค์ที่เสนอเพิ่มเติม
7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
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)

คณะกรรมการบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติก าหนดให้จัดการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น   เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยมี

ส าเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2565 บรษัิท เอเอ็มอาร ์เอเซยี จํากดั (มหาชน)
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หนา้ 2 จาก 10 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุม โดยมี
ส าเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 

การลงมต ิ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
บริษัทได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 ดังปรากฏในรายงานประจ าปี 

2564 (แบบ 56-1 One Report)   ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและการ

เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

การลงมติ 
วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 ซึ่งก าหนดให้

คณะกรรมการต้องจัดท างบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและ
ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนนั้นก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการท างบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อน าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2  โดยสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2565 บรษัิท เอเอ็มอาร ์เอเซยี จํากดั (มหาชน)
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หนา้ 3 จาก 10 

รายการ (ล้านบาท) ปี 2564 ปี 2563 
สินทรัพย์รวม 2,160,736,335 1,593,563,685 

หนี้สินรวม 729,405,328 1,080,354,085 
รายได้รวม 1,615,417,791 2,584,066,742 

ก าไรสุทธิประจ าปี 178,799,887 247,551,917 
ก าไรต่อหุ้นตามงบการเงิน (บาทต่อหุ้น) 0.30 1.13 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจ าปี 

2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และปรากฏในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2564/รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) (หัวข้อ งบการเงิน หน้า 159) ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

การลงมติ 
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรผลก าไรจากการด าเนินงานของบริษัท  ส าหรับรอบปีบัญชี  สิ้นสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 2564  การจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผล

จากเงินก าไรเท่านั้น โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และ
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 ก าหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิจากงบ
เฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ 
สภาพคล่องทางการเงิน ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายกิจการใน
อนาคตของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  178,799,887 
บาท และก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร จ านวน 167,522,127 บาท 

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2565 บรษัิท เอเอ็มอาร ์เอเซยี จํากดั (มหาชน)
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หนา้ 4 จาก 10 

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
จ านวน 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)  แก่หุ้นจ านวน
600,000,000 หุ้น (ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO) ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 15 กันยายน  2564

ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิ และก าไร

สะสม ประจ าปี 2564 เพิ่มเติม ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาทหรือ คิดเป็นเงินจ านวน 48,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นจ านวน 600,000,000 หุ้น ที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 10 
พฤษภาคม 2565 (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565  

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565  

ดังนั้น หากได้รับอนุมัติ อัตราเงินปันผลที่จ่ายจากปผีลประกอบการ 2564 หากคิดเฉพาะช่วงหลัง
การเสนอขายหุ้น IPO หรือหลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมได้ 0.16 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็น 53% จากก าไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่ 0.30 บาทต่อหุ้น   สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ไม่ต ่ากว่า 
40% ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2563 และปี 2564 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
ปี 2564 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2563 

1. ก าไรสุทธิจากผลการด าเนนิงาน 178,799,887 247,551,917 

2. เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาล (2564 : 121.5

และ 48 ล้านบาท) 
169,500,000 140,000,000 

เงินปันผลประจ าปี (ส่วนที่เสนอคร้ังนี้) 48,000,000 100,000,000 

      รวมจ านวนเงินปนัผลจ่ายทั้งสิ้น 217,500,000 240,000,000 
3. สัดส่วนการจ่ายเงนิปนัผลเทียบกับก าไร

สุทธิตามงบการเงิน
121.64% 96.95% 
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หนา้ 5 จาก 10 

อนึ่ง บริษัทได้จัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด
แล้วจึงไม่ต้องมีการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 

การลงมติ 
วาระนี ้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ ้นที ่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 

ก าหนดให้ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
อัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 
(1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการผู้ออกจาก
ต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ตามที่จับฉลากได้
มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1) รศ.ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ กรรมการอิสระ 
2) นายมารุต ศิริโก กรรมการ 
3) นายกิตติรัฐ ทวีลาภ กรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู ้พ ิจารณากลั ่นกรองก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณา
จากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ
ทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที ่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท แต่ รศ. ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ ได้แสดงความจ านง
ต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่าไม่ประสงค์ขอกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ เนื่องจากมี
ภาระกิจเพิ่มมากข้ึน เกรงว่าจะไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้เต็มที่   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เห็นควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้
พิจารณาเห็นชอบให้กรรมการเดิม 2 ท่าน (นายมารุต ศิริโก,นายกิตติรัฐ ทวีลาภ) ด ารงต าแหน่งกรรมการ และ
เสนอให้ ดร. วัชระ ฉัตรวิริยะ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระแทน รศ. ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่
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หนา้ 6 จาก 10 

ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ เพื่อเสนอต่อกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาแล้วว่าท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ตรงกับธุรกิจของบริษัท สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ    

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง มีมติเห็นชอบตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่  

 แต่งตั้งนายมารุต ศิริโก และ  นายกิตติรัฐ ทวีลาภ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีก
วาระหนึ่ง

 แต่งตั้ง ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระแทน รศ. ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ ซึ่งเป็น
กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติโดยสังเขปและการถือหุ้นของทั้ง 3 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระ
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 และ 4 

การลงมติ 
วาระนี ้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ ้นที ่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 

ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็น
จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการ

ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มี
ขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทก าหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย
โดยรวมของตลาด 
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หนา้ 7 จาก 10 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นควรให้เสนอต่อที ่ประชุมสามัญผู ้ถ ือหุ ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 โดยคงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และ
บ าเหน็จกรรมการไว้ดังเดิม ดังนี้  

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 และปี 2564 

ต าแหน่ง/ 
องค์ประกอบค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/ท่าน) 

เบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/คร้ัง)
(เฉพาะกรรมการที่เข้า
ประชุม) 

บ าเหน็จกรรมการ 

2565 2564 2565 2564 2565 2564 

คณะกรรมการบริษัท บริษัทจ่ายบ าเหน็จ

กรรมการประจ าปี 2564 

จ านวน 2,424,741 บาท 

ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย

การจ่ายเงินปันผลที่

ก าหนดดังนี ้

1) บริษัทต้องมีก าไรสุทธิ

2) กรรมการบริษัท จะได้รับ

บ าเหน็จไม่เกินร้อยละ

3.0 ของเงินปันผลที่จา่ย

ให้แก่ผู้ถือหุ้น

3) ประธานกรรมการจะได้

บ าเหน็จในอัตราร้อยละ

20 ของจ านวนบ าเหน็จที่

ได้รับในปีนัน้แต่สูงสุดไม่

เกิน 6 แสนบาท และ

กรรมการทุกท่านจะได้รับ

สูงสุดไม่เกินคนละ 5 แสน

บาท จัดสรรตามจ านวน

คร้ังที่ประชุม

- ประธานกรรมการบริษัท 20,000 20,000 20,000 20,000 
- กรรมการบริษัท
(ที่มิใช่ผูบ้ริหาร)

15,000 15,000 10,000 10,000 

- กรรมการบริษัท
(ที่เป็นผูบ้ริหาร)

10,000 10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

15,000 15,000 

- กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

- ประธานกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

15,000 15,000 

- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

10,000 10,000 
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หนา้ 8 จาก 10 

หมายเหตุ : 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น 
2) กรรมการที ่ได้รับเงินเดือนประจ าในฐานะพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทน

รายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัท

ตามรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ โครงสร้างการก ากับและ
ดูแลกิจการ   ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ไดร้ับ
สิทธิประโยชน์อ่ืนใด นอกจากค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่ก าหนดข้างต้น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มี
ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม รวม 1,905,000 บาท ปรากฏตามหน้าที่ 143 เทียบกับปี 2563 ที่จ านวน 
1,570,000 บาท ส่วนรายละเอียดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทปรากฏตามหน้าที่ 131 

การลงมติ 
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นซึ่งมาประชุม 

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนได้ก าหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชี  หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการ
หมุนเวียนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู ้ส อบบัญชีรายอื่น ๆ ใน
ส านักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ 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 จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับ
ปี 2565 และเสนอให้ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินรวม 3,000,000 บาทต่อปี โดยไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
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หนา้ 9 จาก 10 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี  

ค่าสอบบัญช ี
รอบปีบัญชี 2565 

(ปีที่เสนอ) 
รอบปีบัญชี 2564 

1. ค่าสอบบัญชี 3,000,000 3,000,000 
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จ่ายตามจริง  1,500,000 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาว
นันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
4095 หรือ นางสาวธิตินันท์ แว่นแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432  จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยข้อมูลผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 5  

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์
เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากัด ท าหน้าที่แทน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้เป็นการปฏบิัตหิน้าที่
ผู้สอบบัญชีปีที่ 4 โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินรวม 
3,000,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses) ทั้งนี้
บริษัทไม่มีบริษัทย่อยแต่อย่างใด 

การลงมติ 
วาระนี ้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ ้นที ่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 
3. เร่ืองวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
สืบเนื่องจากบริษัทประสงค์จะก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนครอบคลุมถึงศักยภาพการประกอบ

ธุรกิจ รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขวัตถุประสงค์เพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 13 ข้อ  
ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท 
เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการประกอบธุรกิจรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษทั 
อีกจ านวน 13 ข้อ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
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ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของบริษัทจะมีทั้งหมด 99 ข้อ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
บริษัท"ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมี จ านวน 99 ข้อ รายละเอียดตามแบบบมจ. 002" 

การลงมติ 

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติก าหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นวันก าหนดรายชือ่ผู้
ถือหุ้น (Record Date) ที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565  

โดยบริษัทจะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท  หมวดที่ 4 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น 
โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ด้วยวิธีการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามที่ระบุชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบต่าง ๆ  (ปรากฏตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 10 – 12)  โดย รายนามและประวัติของกรรมการอิสระ ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 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 จ ากัด (มหาชน) 

(นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย) 
  ประธานกรรมการ
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หนา้ที ่1 จาก 4 

ประวตัขิองผูท้ ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่เลอืกต ัง้ 1/3 

เป็นกรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหนง่ตามวาระ 

ชือ่ – สกลุ นายมารตุ ศริโิก 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอ

แตง่ต ัง้  

กรรมการ 

ต าแหนง่ปจัจบุนัในบรษิทัฯ กรรมการ 

อาย ุ 62 ปี 

สญัชาต ิ ไทย 

การศกึษา - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปรญิญาโท วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์
- ปรญิญาตร ีเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง -

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

- หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่281/2019

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

การถอืหุน้ในบรษิทั 30,050,400 หุน้ (5.01%)  ณ 15 มนีาคม  2565 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 1 ปี นับจากแปรสภาพเป็น บรษัิทมหาชน 

- การด ารงต าแหนง่กรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ ในปจัจบุนั  - ไมม่ี

ประสบการณก์ารท างาน 

2544 – ปจัจบุนั กรรมการ /กรรมการผูจั้ดการ – บรษัิท เอเอ็มอาร ์เอเซยี จ ากดั 

(มหาชน) 

 2561  กรรมการ - บรษัิท เอส อ ีเอ็ม เอส เอ็นจเินียริง่ จ ากดั 

2554 – 2561 กรรมการ / กรรมการผูจั้ดการ- บรษัิท พรเีซน้ต ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ความสมัพนัธก์บัผูบ้รหิาร 

กรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ 

เป็นทัง้กรรมการ ผูบ้รหิาร และ ผูถ้อืหุน้ และ เป็นคูส่มรสของนางสจัจมณี  

ศริโิก ผูถ้อืหุน้จ านวน   22,510,000 หุน้ (3.75%) ณ 15 มนีาคม 2565 

การเขา้รว่มประชมุ (คร ัง้) 2563 กรรมการ - 6/6, 2564 กรรมการ 9/9 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกจิการอืน่ ท ีอ่าจท าใหม้คีวามขดัแยง้ ทางผลประโยชนต์อ่

บรษิทั  :  ไมม่ ี/ ไมม่กีารด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ในตลาดหลักทรัพยฯ์ 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

หนา้ 1/4 

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2565 บรษัิท เอเอ็มอาร ์เอเซยี จํากดั (มหาชน)
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หนา้ที ่2 จาก 4 

ประวตัขิองผูท้ ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่เลอืกต ัง้ 2/3 

เป็นกรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหนง่ตามวาระ 

ชือ่ – สกลุ  นายกติตรัิฐ ทวลีาภ 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอ

แตง่ต ัง้  

หลังไดรั้บอนุมัตจิากผูถ้อืหุน้ ขอเสนอคณะกรรมการ 

แตง่ตัง้เป็น กรรมการ / กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

ต าแหนง่ปจัจบุนัในบรษิทัฯ กรรมการ 

อาย ุ  45 

สญัชาต ิ ไทย 

การศกึษา - ปรญิญาโทคณะบรหิารธรุกจิ สาขาการจัดการการเงนิ
มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย ์

- ปรญิญาตร ีคณะนติศิาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

- หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่122/2558

การถอืหุน้ในบรษิทั  500,000 หุน้ (0.08%)   ณ 15 มนีาคม 2565 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 1 ปี นับจากแปรสภาพเป็น บรษัิทมหาชน 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ ในปจัจบุนั / ประสบการณก์ารท างาน 

2561 – ปจัจบุนั - กรรมการ บรษัิท เอ.เอส.แอสโซซเิอท เอนยเินียริง่ (1964) จ ากดั

2557 – ปจัจบุนั - กรรมการ บรษัิท ไอโอ แอสเสท จ ากดั

2557 – ปจัจบุนั - กรรมการ บรษัิท ไอโอ โฮลดิง้ จ ากดั

2553 – ปจัจบุนั - กรรมการ บรษัิท จนู (ประเทศไทย) จ ากดั

2548 – ปจัจบุนั - กรรมการ บรษัิท ฮอเบริค์ คอนซลัแทนท ์จ ากดั

2558 – 2561 - กรรมการ บรษัิท สหกลอคิวปิเมนท ์จ ากดั (มหาชน)

ความสมัพนัธก์บัผูบ้รหิาร 

กรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ 

เป็นทัง้กรรมการ และผูถ้อืหุน้ 500,000 หุน้ (0.08%)   ณ 15 มนีาคม 2565

และ ไมม่คีวามสมัพันธก์บัผูบ้รหิาร กรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ รายอืน่ 

การเขา้รว่มประชมุ (คร ัง้)  2563 กรรมการ - 6/6, 2564 กรรมการ - 9/9 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกจิการอืน่ ท ีอ่าจท าใหม้คีวามขดัแยง้ ทางผลประโยชนต์อ่

บรษิทั  :  ไมม่/ี ไมม่กีารด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ ในตลาดหลักทรัพยฯ์ 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

หนา้ 2/4 
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หนา้ที ่3 จาก 4 

ประวตัขิองผูท้ ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่เลอืกต ัง้ 3/3 

เป็นกรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหนง่ตามวาระ 

ชือ่ – สกลุ  ดร. วัชระ ฉัตรวริยิะ 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอ

แตง่ต ัง้  

 กรรมการอสิระ 

ต าแหนง่ปจัจบุนัในบรษิทัฯ - 

อาย ุ 59 ปี 

สญัชาต ิ ไทย 

การศกึษา ปรญิญาเอก - Computer Engineering ,West Virginia University 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา  

ปรญิญาโท - วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (วศิวกรรมคอมพวิเตอร)์ สถาบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

ปรญิญาตร ี- วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมคอมพวิเตอร)์ สถาบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  

ประกาศนยีบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลักสตูร 

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) 

การอบรมอืน่ ๆ - สถาบนัพระปกเกลา้ - หลักสตูร การก ากบัดแูลกจิการส าหรับกรรมการ

และผูบ้รหิารระดับสงูของรัฐวสิาหกจิและองคก์ารมหาชน (PDI

15/2017)

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

หนา้ 3/4 
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หนา้ที ่4 จาก 4 

- ธนาคารแหง่ประเทศไทย - หลักสตูร Cyber Resilience Program

(04/2019)

การถอืหุน้ในบรษิทั - -ไมม่-ี  ณ 15 มนีาคม 2565

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ - เสนอครัง้แรก

การด ารงต าแหนง่กรรมการ / 

ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ ใน

ปจัจบุนั   

- นายกสมาคมสมองกลฝังตวัไทย (Thai Embedded System

Association)

- ไมม่กีารด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่

ประสบการณก์ารท างาน 

2530 – ปจัจบุนั อาจารยป์ระจ าภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์สถาบนัเทคโนโลย ี

พระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

2557 – 2558 รองคณบด ีฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

2548 – 2550 รองผูอ้ านวยการส านักวจัิยและบรกิารคอมพวิเตอร ์สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

2559 – 2561 หัวหนา้ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนั 

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

2559 – 2561 กรรมการ ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ความสมัพนัธก์บัผูบ้รหิาร 

กรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ 

ไมม่ ี

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกจิการอืน่ทีอ่าจท าใหม้คีวามขดัแยง้ ทางผลประโยชนต์อ่

บรษิทั  : ไมม่/ี ไมม่กีารด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ในตลาดหลักทรัพยฯ์ 

และไมม่ ีคณุสมบตัติอ้งหา้มของกรรมการอสิระ เชน่ 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระท าความผดิอาญาในความผดิที่

เกีย่วกบัทรัพยซ์ ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 2. ไมม่ปีระวัตกิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์บั

บรษัิทฯ   

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2565 บรษัิท เอเอ็มอาร ์เอเซยี จํากดั (มหาชน)
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 

หนา้ 1 จาก 1 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 

หนา้ 1/1 

นยิาม กรรมการอสิระ 

องคป์ระกอบของ

คณะกรรมการ 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษัิทจดทะเบยีนตอ้งเป็นไปตามเกณฑข์องส านักงาน 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ คอื 

1. มกีรรมการอสิระอยา่งนอ้ยหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด แตต่อ้งไมน่อ้ย
กวา่ 3 คน

2. มกีรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 3 คน

คณุสมบตัขิอง
กรรมการอสิระ 

1. ถอืหุน้ไมเ่กนิ 1 % ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท* ทัง้นี ้ให ้
นับรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย

2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ด ้
เงนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท* เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี

3. ไมเ่ป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพันธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฏหมาย
ของกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิารบรษัิท ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ผูม้อี านาจควบคมุ หรอืบคุคล

ทีจ่ะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทหรอื
บรษัิทย่อย

4. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพันธท์างธรุกจิกับบรษัิท* ในลักษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวาง

การใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย
หรอืผูม้อี านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิกับบรษัิท* เวน้แตจ่ะไดพ้น้

จากการมลีักษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี
5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท* และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี านาจ

ควบคมุ หรอืหุน้สว่นของส านักงานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษัิท* เวน้แต่

จะไดพ้น้จากการมลีักษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี
6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษา

กฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดรั้บคา่บรกิารเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปีจาก
บรษัิท* และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิาร

ทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2
ปี

7. ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถ้อื

หุน้รายใหญ ่หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่
8. ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นัียกับกจิการของ

บรษัิทหรอืบรษัิทย่อย หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นทีม่นัียในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการที่
มสีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีรั่บเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิ

1%ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอืน่ ซึง่ประกอบกจิการทีม่ี

สภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นัียกับกจิการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย
9. ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระเกีย่วกับการ

ด าเนนิงานของบรษัิท

* รวมถงึบรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุ
ของบรษัิท
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  6 

หนา้ 1 จาก 1 

ขอ้มลูผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจําปี 2565 

1. นางสาวนันทกิา  ลิม้วริยิะเลศิ  (ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่7358)

จํานวนปีในการเป็นผูส้อบบัญชใีหก้บับรษัิท : 3 ปี 

- ปรญิญาโททางการบรหิาร New York Institute of Technology

- ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์

- ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตแหง่ประเทศไทย

ประสบการณ์การ
ทํางาน     

2561 – ปัจจบุนั  : หุน้สว่น บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

2557 - 2561  : ผูอํ้านวยการ บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากัด 

2543 - 2557  : ผูจ้ัดการอาวโุส –  บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส 

จํากัด    

ไมม่หีุน้ในบรษัิทฯ และไมม่คีวามสมัพันธ ์หรอืสว่นไดเ้สยีกับบรษัิทฯ  และ  บรษัิทย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

2. นายพสิฐิ  ทางธนกลุ  (ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4095)

จํานวนปีในการเป็นผูส้อบบัญชใีหก้บับรษัิท - - 

- บญัชบีณัฑติ (เกยีรตนิยิม) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

- ประกาศนยีบตัรขัน้สงูทางการสอบบญัช ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
- ปรญิญาโท ทางการบัญช ีคณะพาณชิยศ์าสตรแ์ละการบญัชี

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

- ประกาศนยีบตัรหลกัสตูรพัฒนาผูบ้รหิาร (EDP) รุ่นที ่6 สมาคมบรษัิทจด
ทะเบยีนแหง่ประเทศไทย

- ประกาศนยีบตัรเรือ่งความเป็นผูนํ้าระดับสงูของเอเซยี, INSEAD Singapore
- ประกาศนยีบตัรการอบรมหลกัสตูรผูนํ้าการสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิัล (Digital

CEO) รุ่นที ่1
- ประกาศนยีบตัรการอบรมหลกัสตูรวทิยาการการจัดการสาํหรับนักบรหิารระดบัสงู

(วบส.) รุ่นที ่4

ประสบการณ์การ
ทํางาน     

2547 – ปัจจบุนั :  หุน้สว่น บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอเบเีอเอส จํากดั 

2539 - 2547 : ผูจั้ดการอาวโุส  บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ 

ไมม่หีุน้ในบรษัิทฯ และไมม่คีวามสมัพันธ ์หรอืสว่นไดเ้สยีกับบรษัิทฯ  และ  บรษัิทย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

3. นางสาวธตินัินท ์ แวน่แกว้  (ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่9432)

จํานวนปีในการเป็นผูส้อบบัญชใีหก้บับรษัิท - - 

- ปรญิญาตรทีางการบญัช ี(เกยีรตนิยิม) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

- ปรญิญาโททางการบรหิารธรุกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
- ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย
- ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตแหง่ประเทศไทย

ประสบการณ์การ

ทํางาน     

2562 – ปัจจบุนั : หุน้สว่นของบรษัิท ไพรซ้วอเตอร-์เฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากัด 

2558 – 2562 : ผูอํ้านวยการ บรษัิท ไพรซ้วอเตอร-์เฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากัด 

ไมม่หีุน้ในบรษัิทฯ และไมม่คีวามสมัพันธ ์หรอืสว่นไดเ้สยีกับบรษัิทฯ  และ  บรษัิทย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 

หนา้ 1 จาก 2 

วตัถปุระสงคท์ ีเ่สนอเพิม่
ขออนุมัตกิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ในขอ้ 3. 

ปจัจบุนั เสนอ 

วตัถปุระสงคข์องบรษัิทมจํีานวน 86 ขอ้ วตัถปุระสงคข์องบรษัิทมจํีานวน 99 ขอ้

ขอ้ที ่87  ประกอบกจิการรับเหมาออกแบบ ตดิตัง้ ซอ่มบํารุงรักษา และ/หรอื ซอ่มบํารุงรักษาแบบสญัญาระยะ

ยาว ระบบการผลติหรือโรงงานผลติพลังงานไฟฟ้าดว้ยเชือ้เพลงิในทุกรูปแบบ เชน่ น้ํามันเชือ้เพลงิ 

ถ่านหนิ ก๊าซธรรมชาต ิก๊าซชวีมวล ก๊าซไฮโดรเจน แผงผลติไฟฟ้าดว้ยแสงอาทติย ์เป็นตน้ รวมถงึ
ระบบการสํารองพลงังานไฟฟ้าในรูปแบบแบตเตอรี ่หรอืรูปแบบวธิกีารอืน่ๆ ดว้ย     

ขอ้ที ่88 ประกอบกจิการใหบ้รกิารแบบจา้งเหมาแบบเฉพาะการบรกิาร และ/ หรอื พรอ้มระบบและอปุกรณ์ผลติ

ไฟฟ้าเพือ่ใชง้านหรอืเพือ่การจัดจําหน่ายแบบสญัญาระยะยาวดว้ยเชือ้เพลงิในทกุรูปแบบ เชน่ น้ํามัน

เชือ้เพลงิ ถา่นหนิ กา๊ซธรรมชาต ิกา๊ซชวีมวล กา๊ซไฮโดรเจน แผงผลติไฟฟ้าดว้ยแสงอาทติย ์เป็นตน้ 

รวมถงึไฟฟ้าทีไ่ดจ้ากระบบการสํารองพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบแบตเตอรี ่หรอืรูปแบบวธิกีารอืน่ๆ ดว้ย 

และ/หรอื ใหบ้รกิารแบบจัดเก็บรายไดจ้ากการใหบ้รกิารหรอืแบง่รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร   

ขอ้ที ่89 ประกอบกจิการรับเหมาออกแบบ ตดิตัง้ ซอ่มบํารุงรักษา และ/หรอื ซอ่มบํารุงรักษาแบบสัญญาระยะ

ยาว ระบบประจุไฟฟ้าสําหรับแบตเตอรี ่ยานพาหนะ ระบบสลับแบตเตอรี ่และ/หรอื การใหบ้รกิารแบบ
จา้งเหมาแบบเฉพาะการบริการ และ/หรือ พรอ้มระบบและอุปกรณ์แบบสัญญาระยะยาว และ/หรือ

ใหบ้รกิารแบบจัดเก็บรายไดจ้ากการใหบ้รกิารหรอืแบง่รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

ขอ้ที ่90 ประกอบกจิการรับเหมาออกแบบ ตดิตัง้ ซอ่มบํารุงรักษา และ/หรอื ซอ่มบํารุงรักษาแบบสัญญาระยะ

ยาว ระบบบรหิารจัดการและ/หรือการควบคุมระบบอํานวยความสะดวกและป้องกันภัยสําหรับอาคาร 

โรงงาน เหมอืง สถานีสบูน้ํา ทา่เรอื ยานพาหนะ ระบบราง และ/หรอื การใหบ้รกิารแบบจา้งเหมาแบบ

เฉพาะการบรกิาร และ/หรอื พรอ้มระบบและอปุกรณ์แบบสญัญาระยะยาว  

ขอ้ที ่91 ประกอบกจิการรับเหมาออกแบบ ตดิตัง้ ซอ่มบํารุงรักษา การใหบ้รกิารแบบจา้งเหมาแบบเฉพาะการ

บริการ และ/หรือ พรอ้มระบบและอุปกรณ์แบบสัญญาระยะยาว ระบบโปรแกรม ระบบดิจิตอล
แพลตฟอร์มในทุกรูปแบบ ระบบเงินดจิิตอลและส่วนเกี่ยวขอ้ง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งกับระบบ

ขา้งตน้  

ขอ้ที ่92 ประกอบกจิการรับเหมาออกแบบ ตดิตัง้ ซอ่มบํารุงรักษา การใหบ้รกิารแบบจา้งเหมาแบบเฉพาะการ

บรกิาร และ/หรือ พรอ้มระบบและอุปกรณ์แบบสัญญาระยะยาว และ/หรือ การใหบ้รกิารแบบจัดเก็บ

คา่บรกิารสําหรับ ระบบราง ระบบขนสง่มวลชนทุกประเภท ระบบกระเชา้ไฟฟ้า ระบบด่านเก็บเงนิค่า

ผา่นทาง 

ขอ้ที ่93 ดําเนนิธุรกจิเป็น ผูพั้ฒนาระบบหรอือปุกรณ์ ผูจํ้าหน่าย ตัวแทนจําหน่าย  ผู ้ใหบ้รกิาร ใหบ้รกิารแบบ

ร่วมลงทนุ ระบบ อปุกรณ์ สารเชือ้เพลงิพลังงาน สถานบรกิาร ดา้นเชือ้เพลงิ พลงังานไฟฟ้า พลังงาน

ไฟฟ้าแสงอาทติย ์ก๊าซธรรมชาต ิก๊าซทีนํ่ามาเป็นแหล่งพลังงาน ระบบและหรือสถานีสลับแบตเตอรี่ 
โรงกลัน่น้ํามันเชือ้เพลงิ โรงแยกก๊าซ และสว่นประกอบทีเ่กีย่วขอ้งดา้นกจิการพลงังาน  
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หนา้ 1/2 

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2565 บรษัิท เอเอ็มอาร ์เอเซยี จํากดั (มหาชน)

36/63



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 

หนา้ 2 จาก 2 

ขอ้ที ่94 ดําเนนิธุรกจิเป็น ผูพั้ฒนาระบบหรอือปุกรณ์ ผูจํ้าหน่าย ตัวแทนจําหน่าย  ผู ้ใหบ้รกิาร ใหบ้รกิารแบบ

ร่วมลงทุน ระบบ อุปกรณ์ ระบบและหรือโรงงานบําบัดน้ําเสยี ระบบและหรือโรงงานน้ําประปา ระบบ

และหรอืแหลง่จัดเก็บน้ําดบิ ระบบและหรอืสถานสีบูน้ํา และกจิการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการบรหิาร
จัดการธรุกจิทีเ่กีย่วกับสาธารณูปโภคดา้นน้ํา  

ขอ้ที ่95 ดําเนนิธุรกจิเป็น ผูพั้ฒนาระบบหรอือปุกรณ์ ผูจํ้าหน่าย ตัวแทนจําหน่าย  ผู ้ใหบ้รกิาร ใหบ้รกิารแบบ

ร่วมลงทนุ ระบบ อปุกรณ์ ระบบและหรอืกจิกรรมดา้นเงนิดจิทิัล ระบบและหรอืกจิกรรมดา้นโลกเสมอืน

ดจิทิัล ระบบและหรอืกจิกรรมดา้นระบบอัจฉรยิะสําหรับ เมอืง อาคาร โรงงาน สวนสาธารณะ รวมถงึ

กจิการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอ้ที ่96 ดําเนนิกจิการ ผูพั้ฒนาระบบหรอือุปกรณ์ ผูจํ้าหน่าย ตัวแทนจําหน่าย ผูใ้หบ้รกิาร ใหบ้รกิารแบบร่วม

ลงทุน ระบบ อุปกรณ์ ระบบและหรือกจิกรรมดา้นท่าเรือ ระบบและหรือกจิกรรมดา้นการใหบ้ริการ

คมนาคมขนสง่ ทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ การเดนิทางและหรอืขนสง่ผูโ้ดยสารดา้นกระเชา้หรือ
ระบบเคเบลิคาร ์เป็นตน้ รวมถงึสว่นประกอบทีเ่กีย่วขอ้งดา้นกจิการขา้งตน้ 

ขอ้ที ่97 ใหบ้รกิารจัดหาแหลง่น้ําดบิ ซึง่ไดแ้ก ่น้ําผวิดนิ น้ําใตด้นิ และน้ําทะเล งานระบบปรับปรุงแกไ้ข (Pre-

Treatment) คุณภาพน้ําดบิทีเ่ปลีย่นไป และป้องกันการปนเป้ือนของน้ําดบิ (Contaminate) รวมถงึ

ระบบสํารองน้ําดบิ ผลติและจําหน่ายน้ําเพือ่อปุโภค บรโิภค และอตุสาหกรรม ควบคมุดแูลระบบขนสง่

และจ่ายน้ํา (Transmission & Distribution) จากระบบผลติไปยังผูใ้ชน้ํ้าทางระบบอุโมงค ์(Tunnel) 

และ ระบบทอ่ (Pipe) รับเหมางานออกแบบก่อสรา้งระบบน้ําดบิ ระบบผลติ และจ่ายน้ํา (Design and 

Construction) ใหบ้รกิารเดนิเครื่องและซ่อมบํารุง (Operate and Maintenance) เครื่องจักรทีใ่ชใ้น

ระบบผลติน้ํา จัดหาสัมปทานในการจัดหาน้ําดบิ ผลติ และจําหน่าย เพื่ออุปโภค บรโิภค และใชใ้น
อุตสาหกรรม โดยการจัดทําใหม่ทัง้ระบบหรือบางส่วน ปรับปรุงระบบเก่า หรือซือ้ระบบเก่ามาเพื่อ

ขยายกําลังการผลติ และปรับปรุงคุณภาพใหไ้ดม้าตรฐาน และรับบําบัด กําจัดน้ําเสยี ในโรงงาน

อตุสาหกรรมและนคิมอตุสาหกรรม รวมถงึกจิการอืน่ทีเ่กีย่วเนื่องกนั 

ขอ้ 98. ประกอบกจิการจัดหาและพัฒนาทีด่นิเพื่อวัตถุประสงคใ์นการดําเนนิการตามโครงการเกีย่วกับน้ําทุก

ประเภท 

ขอ้ 99. ประกอบกจิการใหคํ้าปรกึษาเกีย่วกับงานจัดหาน้ําดบิ สรา้งอา่งเก็บน้ํา เขือ่น ระบบประปา และระบบ

บําบดัน้ําเสยี รวมถงึกจิการอืน่ทีเ่กีย่วเนื่องกนั 
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1. การเรยีกประชุม

หมวดที ่4 ขอ้ 34
การประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทใหจั้ดขึน้ ณ ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ัง้สาํนักงานใหญข่องบรษัิท หรอืจังหวดัใกลเ้คยีง

หมวดที ่4 ขอ้ 36
ในการบอกกลา่วเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจัดทําหนังสอืนัดประชมุระบสุถานที ่วัน เวลา ระเบยีบวาระ
การประชมุ และเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุหช้ัดเจนว่าเป็นเรื่องทีเ่สนอ
เพือ่ทราบ เพือ่อนุมัต ิหรอืเพือ่พจิารณา พรอ้มทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดังกลา่ว และจัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้
และนายทะเบยีนบรษัิทมหาชนจํากัดทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชมุ และใหโ้ฆษณาคําบอก
กลา่วนัดประชมุในหนังสอืพมิพไ์มน่อ้ยกวา่สาม (3) วนักอ่นวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3)
วนัตดิตอ่กนั

2. การมอบฉนัทะ

หมวด 4 ขอ้ 38
ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ้ ืน่เขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบฉันทะ
จะตอ้งทําเป็นหนังสอืลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะ และทําตามแบบทีน่ายทะเบยีนบรษัิทมหาชนจํากัดกําหนด โดยให ้
มอบแกป่ระธานกรรมการ หรอืบคุคลซึง่ประธานกรรมการกําหนดไว ้ณ สถานทีป่ระชมุกอ่นผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุ
และอยา่งนอ้ยใหม้รีายการดงัตอ่ไปนี้

(1) จํานวนหุน้ทีผู่ม้อบฉันทะนัน้ถอือยู่
(2) ชือ่ผูรั้บมอบฉันทะ
(3) ครัง้ทีข่องการประชมุทีม่อบฉันทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

3. การดําเนนิการประชุม

หมวดที ่4 ขอ้ 39
การประชมุผูถ้ือหุน้ใหเ้ป็นไปตามลําดับระเบยีบวาระทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุ เวน้แต่ทีป่ระชมุจะมีมตใิห ้
เปลีย่นลําดบัระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ

เมือ่ทีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งตามระเบยีบวาระทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุครบถว้นแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกัน
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด อาจขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งอืน่นอกจาก
ทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุได ้

ในกรณีทีท่ีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งตามระเบยีบวาระทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุ หรอืเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอเพิม่เตมิ
ไม่เสร็จ และจําเป็นตอ้งเลือ่นการพจิารณา ใหท้ีป่ระชมุกําหนดสถานที ่วัน และเวลาทีจ่ะประชมุครัง้ต่อไป และให ้
คณะกรรมการสง่หนังสอืนัดประชมุระบสุถานที ่วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7)
วนักอ่นการประชมุ ทัง้นีใ้หโ้ฆษณาคําบอกกลา่วนัดประชมุในหนังสอืพมิพไ์ม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนักอ่นวันประชมุดว้ย
โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัตดิตอ่กนั

หมวดที ่4 ขอ้ 40 
ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชมุ หรอืไม่อาจปฏบิัตหินา้ที่
ได ้ถา้มรีองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมแีตไ่ม่สามารถ
ปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึง่เป็นประธานในทีป่ระชมุ 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7 
หนา้ 1/2 
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หนา้ 2 จาก 2 

4. องคป์ระชุม 

หมวดที ่4 ขอ้ 37

ในการประชมุผูถ้ือหุน้ไม่ว่าจะเป็นการประชมุดว้ยตนเองหรือเป็นการประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์ตอ้งมจํีานวน
ผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิหา้ (25) คนหรอืไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้
นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมือ่ลว่งเวลานัดไปแลว้ถงึหนึง่ (1) ชัว่โมง จํานวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้ร่วม
ประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามทีกํ่าหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถ้อืหุน้นัน้ไดเ้รียกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ การ
ประชมุเป็นอนัระงับไป ถา้การประชมุผูถ้อืหุน้นัน้มใิชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหนั้ดประชมุใหม ่และ
ใหส้ง่หนังสอืนัดประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่า เจ็ด (7) วันกอ่น วันประชมุ ในการประชมุครัง้หลังนี้ไม่จําเป็นตอ้ง
ครบองคป์ระชมุ

5. การลงคะแนนเสยีง

หมวด 4 ขอ้ 41
ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทกุคนมคีะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุน้

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่งใด ผูถ้อืหุน้จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ นอกจากการ
ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ

หมวด 4 ขอ้ 42

เวน้แต่จะกําหนดไวเ้ป็นอย่างอืน่ในขอ้บังคับนี้ หรือกรณีอืน่ตามทีก่ฎหมายจะกําหนดไว ้การออกเสยีงลงมตใิด ๆ
หรอืการอนุมัตกิจิการใด ๆ ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเท่ากัน ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีง
หนึง่เป็นเสยีงชีข้าด

มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในกรณีดังต่อไปนี้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจํานวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

(1) การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่าํคัญใหแ้กบ่คุคลอืน่
(2) การซือ้หรอืรับโอนกจิการของบรษัิทมหาชนอืน่หรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท
(3) การทํา แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่สําคัญ การ

มอบหมายใหบ้คุคลอืน่เขา้จัดการธุรกจิของบรษัิท หรอืการรวมกจิการกับบคุคลอืน่โดยมวีัตถุประสงคจ์ะแบ่ง
กําไรขาดทนุกนั

(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคับของบรษัิท
(5) การเพิม่ทนุ และการลดทนุ
(6) การออกหุน้กู ้
(7) การควบบรษัิท หรอืการเลกิบรษัิท

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7 
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ขอ้ปฎบิตัแิละเอกสารเพือ่การเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM) 

เพือ่ใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์
ตอ่ผูถ้อืหุน้ บรษัิทจงึเห็นควรกําหนดใหม้กีารตรวจสอบเอกสาร หรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้ หรอืผูแ้ทน
ของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ยดึถอืปฏบิัตติอ่ไป ทัง้นี ้เนือ่งจากผูถ้อืหุน้บางรายอาจยังไม่
คุน้เคยกับขอ้พงึปฏบิตัทิีนํ่ามาใชใ้นการประชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะผ่อนผันการยืน่เอกสาร หรอื
หลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้ หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุแตล่ะรายตามทีบ่รษัิทจะพจิารณา
เห็นเหมาะสม 

ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะทีม่คีวามประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุ  ตอ้งสง่เอกสารยนืยันตัวตนตามทีร่ะบไุว ้
มายังบรษัิทภายใน วนัที ่22 เมษายน 2565 (สง่ขอ้มูลทาง อเีมล AGM2022@amrasia.com หรอื
ไปรษณีย ์)  บรษัิทไดต้รวจสอบขอ้มลูตามรายชือ่ผูถ้อืหุน้ตามขอ้มลูปิดสมุดทะเบยีนรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้
ร่วมประชมุฯ ถกูตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้รกิารจัดประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์จะสง่ Link สาํหรับการเขา้ร่วม
ประชมุและคูม่อืการเขา้ใชง้านไปยังอเีมลท์ีท่า่นไดส้ง่มาแจง้บรษัิท โดยจะสง่ link ลว่งหนา้ 2 วนักอ่นวนัประชมุ  

การแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์
ผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งการเขา้ร่วมประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีจ่ะเขา้ร่วมประชมุ ดว้ยวธิี

ดงัตอ่ไปนี ้
1. แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุ ดว้ยวธิสีง่ขอ้มลูทาง E-Mail หรอืไปรษณีย ์

กรณีผูถ้อืหุน้ตอ้งการแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM) ดว้ยวธิกีารสง่
ขอ้มูลทาง E-Mail หรอื ไปรษณีย ์ 
1. โปรดกรอกเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM) (เอกสารแนบที ่9) โดย

ขอใหท้า่นระบ ุอเีมล ์(E-mail) และหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืของทา่น ใหช้ดัเจน สาํหรับใชใ้นการ
ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ

2. แนบสําเนาหลักฐานแสดงตวัตน เพือ่ยนืยันสทิธเิขา้ร่วมประชมุ E-AGM
2.1 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา

• กรณีผูถ้อืหุน้ประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-Meeting)
o สาํเนาเอกสารแสดงตนทีร่าชการออกใหท้ียั่งไมห่มดอาย ุเชน่บตัรประจําตัวประชาชน หรอื

บตัรประจําตัวราชการ หรอืใบอนุญาตขับขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง กรณีมกีารเปลีย่นแปลง
ชือ่-สกลุ ขอใหผู้ถ้อืหุน้แนบหลักฐานประกอบดว้ย

• กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้อ้ ืน่เขา้ร่วมประชมุแทน ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-Meeting)
o หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ กรอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมอืผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ และตดิอากรครบถว้นแลว้
o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูม้อบฉันทะ เชน่สาํเนาบตัรประชาชนหรอืสําเนาบตัร

ประจําตวัขา้ราชการ หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทียั่งไม่
หมดอายุและลงลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้งของผูม้อบฉันทะ

o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูรั้บมอบฉันทะ เชน่สําเนาบตัรประชาชนหรอืสําเนาบัตร
ประจําตวัขา้ราชการ หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทียั่งไม่
หมดอายุและลงลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้งของผูรั้บมอบฉันทะ

2.2 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนติบิคุคล (จดทะเบยีนในประเทศไทย หรอืตา่งประเทศ) 
• กรณีผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคล (กรรมการ) ประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง ผ่านสือ่

อเิล็กทรอนกิส ์(E-Meeting)
o สาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ ออกใหไ้มเ่กนิ 1 ปีกอ่นวนั

ประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่รับรองสําเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิคุคล (กรรมการ) ทีม่อํีานาจลงนาม
แทนนติบิคุคลและหากเป็นเอกสารทีจั่ดทําขึน้ในตา่งประเทศควรมกีารรับรองลายมอืชือ่
โดยโนตารพัีบบลคิไมเ่กนิ 12 เดอืน กอ่นวนัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี
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o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูแ้ทนนติบิคุคล (กรรมการ) เชน่สาํเนาบตัรประชาชนหรอื
สาํเนาบตัรประจําตัวขา้ราชการ หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ที่
ยังไมห่มดอายแุละลงลายมอืชือ่รับรองสาํเนาถูกตอ้ง

• กรณีทีม่กีารมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะ เขา้ร่วมประชมุแทน ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-Meeting)
o หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ กรอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมอืผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้
o สาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ ออกใหไ้มเ่กนิ 1 ปีกอ่นวนั

ประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่รับรองสําเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิคุคล (กรรมการ) ทีม่อํีานาจลงนาม
แทนนติบิคุคลและหากเป็นเอกสารทีจั่ดทําขึน้ในตา่งประเทศควรมกีารรับรองลายมอืชือ่
โดยโนตารพัีบบลคิไมเ่กนิ 12 เดอืน กอ่นวนัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี

o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูแ้ทนนติบิคุคล(กรรมการ) เชน่สาํเนาบตัรประชาชนหรอื
สาํเนาบตัรประจําตัวขา้ราชการ หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ที่
ยังไมห่มดอายแุละลงลายมอืชือ่รับรองสาํเนาถูกตอ้ง

o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูรั้บมอบฉันทะ เชน่เดยีวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามทีไ่ด ้
กลา่วขา้งตน้

กรณีทีเ่อกสารหรอืหลักฐานทีไ่ดก้ลา่วขา้งตน้ ไมใ่ชเ่อกสารฉบบัภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษ ผูถ้อืหุน้จะตอ้ง
แสดงเอกสารคําแปลฉบับภาษาองักฤษ ซึง่ลงนามรับรองคําแปล โดยผูถ้อืหุน้ หรอื โดยผูม้อํีานาจลงนามผกูพัน
นติบิคุคลนัน้ (ในกรณีเป็นนติบิคุคล) 
3. สง่เอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(ขอ้1) และหลกัฐานแสดงตวัตน พรอ้ม

เอกสารประกอบตา่ง ๆ (ขอ้2) โดยจัดสง่มาใหบ้รษัิท ภายในวนัที ่22/4/2565
• ชอ่งทาง E-Mail : AGM2022@amrasia.com หรอื
• ชอ่งทางไปรษณีย ์: เลขานุการบรษัิท บรษัิทเอเอ็มอาร ์เอเซยี จํากดั (มหาชน)

 สาํนักงานสาขาพระราม 9  
อาคารเดอะไนน ์ทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9 ชัน้ 36 ทาวเวอร ์เอ 
เลขที ่33/4 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง 
เขตหว้ยขวาง กทม.10310 

การเขา้รว่มประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM) 
1. เมือ่ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะทีแ่จง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุและไดรั้บการตรวจสอบครบถว้นแลว้ 

ทา่นจะไดรั้บ E-Mail จากทางผูใ้หบ้รกิารจัดประชมุฯ ซึง่จะเป็น Link สาํหรับการเขา้ร่วมประชมุ และคูม่อื
การเขา้ใชง้านระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศกึษาคู่มือวธิีการใชง้านระบการประชมุ E-AGM โดย
ละเอยีด กรณีทียั่งไม่ไดรั้บ E-Mail ดังกล่าวภายในวนัที ่25/4/2565 ใหต้ดิต่อบรษัิท ชอ่งทาง E-
Mail : AGM2022@amrasia.com โดยทนัที

2. การเขา้ร่วมประชมุและการลงคะแนนผ่านทางสือ่อเิล็กทรอนกิส ์สามารถใชไ้ดก้ับคอมพวิเตอร ์/ โน๊ตบุ๊ค
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพม์อืถอืผ่าน Web Browser : Chrome ดว้ยอนิเตอร์เน็ต
ความเร็ว 4G หรอือนิเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน

หมายเหตุ : กรณีเขา้ร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทม์อืถอื จะตอ้งตดิต ัง้
โปรแกรม Zoom Cloud Meeting กอ่นเขา้รว่มประชุม ซึง่สามารถ download ไดด้งันี ้
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ระบบ iOS ระบบ Android 

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

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

3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้ร่วมประชมุลว่งหนา้ 60 นาท ีกอ่นเริม่การประชมุ อย่างไรก็ตามการถา่ยทอดสดจะเริม่
เมือ่ถงึเวลาประชมุเทา่นัน้

4. การเขา้สูร่ะบบผูเ้ขา้ร่วมประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ และเลขทีบ่ตัรประชาชนของผูถ้อืหุน้
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ทา่นจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่

เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง อย่างใดอย่างหนึง่เท่านัน้ กรณีทีไ่ม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถอืว่า
ทา่นลงคะแนนเสยีงเป็นเห็นดว้ยโดยทนัท ี(ใชว้ธิกีารนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสยีงไปทางเห็นดว้ย)

6. กรณีทีผู่เ้ขา้ร่วมประชมุมเีหตขุดัขอ้งหรอืตดิปัญหาในการใชง้านระบบ E-AGM ทา่นสามารถตดิตอ่บรษัิท
โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ีร่ะบไุวใ้น E-Mail ทีจั่ดสง่คูม่อืการใชง้านระบบไปให ้
ทา่น

*** การประชุม E-AGM นีจ้ะเป็นการประชุมผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสเ์ทา่น ัน้ และจะไม่มกีารจดัสถานที่
การประชุมในรูปแบบเดมิ ขอความรว่มมอืผูถ้อืหุน้ไมเ่ดนิทางมาทีบ่รษิทั*** 

กรณีผูถ้อืหุน้มคีวามประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ 

สําหรับผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชมุแบบ E-AGM ดว้ยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบ
ฉันทะท่านอืน่เขา้ร่วมประชมุแบบ E-AGM ได ้หากผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้ับกรรมการอสิระ กรุณาสง่
หนังสอืมอบฉันทะ (ทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุทีผู่ถ้อืหุน้ไดรั้บทางไปรษณีย ์หรือ สามารถดาวน์โหลด
หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก – ค ไดจ้าก https://www.amrasia.com/th/investor-relations/ir-home)   โดยระบุ
ผูรั้บมอบฉันทะเป็นกรรมการอสิระท่านใดท่านหนึ่งตามทีบ่รษัิทไดกํ้าหนดไวพ้รอ้มเอกสารประกอบ ใหบ้รษัิท 
ภายในวนัที ่22/4/2565 ผา่นชอ่งทางตอ่ไปนี ้

 ชอ่งทาง E-Mail : AGM2022@amrasia.com หรอื
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 ชอ่งทางไปรษณีย ์: เลขานุการบรษัิท บรษัิทเอเอ็มอาร ์เอเซยี จํากดั (มหาชน)
 สาํนักงานสาขาพระราม 9  
 อาคารเดอะไนน ์ทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9 ชัน้ 36 ทาวเวอร ์เอ 
 เลขที ่33/4 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง 
 เขตหว้ยขวาง กทม.10310 

หมายเหต ุ: กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ระบกุารลงคะแนนเสยีงแตล่ะวาระ กรรมการอสิระจะทําการลงคะแนนเสยีงตามทีท่่าน
ไดร้ะบมุาในหนังสอืมอบฉันทะ ซึง่ในการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิอกเสยีงเห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพยีงอยา่งใดอยา่งหนึง่เทา่นัน้ไม่สามารถแบง่การออกคะแนนเสยีงเป็นบางสว่นได ้(เวน้แต่
เป็นการลงคะแนนเสยีงของ Custodian) 

กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ต ัง้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บั
ฝากและดแูลหุน้  

กรุณานําสง่ขอ้มลูตอ่ไปนี ้

1. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. (ทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุทีผู่ถ้อืหุน้ไดรั้บทางไปรษณีย ์หรอื
สามารถดาวนโ์หลดหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก – ค ไดจ้าก https://www.amrasia.com/th/investor-
relations/ir-home)    กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น ลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ
พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

2. หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของ คัสโตเดยีน (Custodian) และลงลายมอืชือ่รับรองสําเนา
ถูกตอ้งโดยผูม้อํีานาจลงนามแทนนิตบิุคคลของ คัสโตเดยีน (Custodian) หรือผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้ม
ประทับตราสําคัญของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี และหากเป็นเอกสารทีจั่ดทําขึน้ในตา่งประเทศควรมกีารรับรอง
ลายมอืชือ่โดยโนตารพัีบบลคิไมเ่กนิ 12 เดอืน กอ่นวนัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี

3. หนังสอืมอบอํานาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) เป็นผูดํ้าเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน

4. หนังสอืยนืยันวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธรุกจิคัสโตเดยีน (Custodian)
5. สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรอืสาํเนาบัตรประจําตัวขา้ราชการ หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็น

ชาวตา่งประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะพรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง
6. จัดสง่ขอ้มลู ผา่นชอ่งทางตอ่ไปนี้

 ชอ่งทาง E-Mail : AGM2022@amrasia.com หรอื
 ชอ่งทางไปรษณีย ์: เลขานุการบรษัิท บรษัิทเอเอ็มอาร ์เอเซยี จํากดั (มหาชน)

 สาํนักงานสาขาพระราม 9  
 อาคารเดอะไนน ์ทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9 ชัน้ 36 ทาวเวอร ์เอ 
 เลขที ่33/4 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง 
 เขตหว้ยขวาง กทม.10310 

การสง่คําแนะนําหรอืคําถามเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบรษิทั หรอืเกีย่วขอ้ง
กบัวาระใดๆ ซึง่จะพจิารณาในการประชุม E-AGM  

กรณีทา่นผูถ้อืหุน้มคีวามประสงคจ์ะสง่คําแนะนําหรอืคําถามตา่ง ๆ สามารถกระทําได ้2 วธิ ีดงัตอ่ไปนี ้

1. สง่คําแนะนําหรอืคําถามลว่งหนา้ใหบ้รษัิทกอ่นวนัประชมุ ผา่นชอ่งทางดงัตอ่ไปนี้
 ชอ่งทาง E-Mail : AGM2022@amrasia.com หรอื
 ชอ่งทางไปรษณีย ์: เลขานุการบรษัิท บรษัิทเอเอ็มอาร ์เอเซยี จํากดั (มหาชน)

 สาํนักงานสาขาพระราม 9  
 อาคารเดอะไนน ์ทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9 ชัน้ 36 ทาวเวอร ์เอ 
 เลขที ่33/4 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง 
 เขตหว้ยขวาง กทม.10310 

2. ส่งคําแนะนําหรือคําถามระหว่างการประชุม สําหรับผูท้ีเ่ขา้ร่วมประชุม E-AGM โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุม
จะตอ้งระบชุือ่และนามสกลุ พรอ้มแจง้วา่เป็นผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเอง หรอืเป็นผูรั้บมอบฉันทะ กอ่นที่

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8 
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จะมกีารสง่คําแนะนําหรอืคําถามทกุครัง้ บรษัิทเปิดชอ่งทางในการสง่คําแนะนําและคําถามระหวา่งประชมุ
ดงันี ้

• ชอ่งทางการสนทนาระบบพมิพข์อ้ความ (Chat)
• ช่องทางการสนทนาระบบเสยีง ซึง่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมคโ์ครโฟนที่

อปุกรณ์ของตนเอง หลังจากทีเ่จา้หนา้ทีค่วบคมุระบบสง่คําเชญิใหท้่านสนทนาได ้และกรุณา
ปิดไมคโ์ครโฟนหลังจากทีส่นทนาเสร็จทกุครัง้ (สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากคูม่อืการ
เขา้ร่วมประชมุทีถ่กูจัดสง่ไปยังอเีมลข์องผูเ้ขา้ร่วมประชมุ)

ท ัง้นี ้หากผูถ้อืหุน้มขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการประชุมสามารถตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ดงันี ้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)
ตดิตอ่เลขานุการบรษัิทเพือ่สอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิได ้ตามชอ่งทางการตดิตอ่บรษัิท

เลขานุการบรษัิท บรษัิทเอเอ็มอาร ์เอเซยี จํากดั (มหาชน)  
อเีมล ์AGM2022@amrasia.com หรอื 

 สาํนักงานสาขาพระราม 9  
 อาคารเดอะไนน ์ทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9 ชัน้ 36 ทาวเวอร ์เอ 
 เลขที ่33/4 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง 
 เขตหว้ยขวาง กทม.10310 

2. เรือ่งขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชมุและการลงคะแนนเสยีงผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) กรณีที่
ยนืยันตัวตนอย่างถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ ตดิตอ่บรษัิท โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั ตามเบอร์
โทรศพัทท์ีร่ะบไุวใ้น E-Mail ทีจั่ดสง่คูม่อืการใชง้านระบบไปใหท้า่น

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8 
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วนัท่ี Date......................เดือน Month......................พ.ศ.Year...................... 

(1)  ขา้พเจา้..................................................... .หมายเลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง.................................................

I/We,         Identification Card/Passport number 

สญัชาติ........................บา้นเลขท่ี........................ถนน.............................................ตาํบล/แขวง...................................... 

Nationality       Residing at No.       Road           Sub district 

อาํเภอ/เขต..................................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์..................................... 

District   Province         Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เอเอม็อาร์ เอเซีย จาํกดั จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้รวมทั้งส้ิน ……………………………… หุน้ 

Being a shareholder of AMR Asia Public Company Limited totaling ………………………………….… shares 

ลงช่ือ/Signed ........................................................ 

 (...........................................................) ผูถื้อหุน้/Shareholder 

ใบตอบรับเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส บริษัท เอเอ็มอาร เอเซีย จํากัด (มหาชน) 

Acceptance for the invitation of online meeting of AMR Asia Pcl. 

d          y 

    ประสงคจ์ะร่วมประชุมและลงคะแนนผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 

    I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2022 
 f

เขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง /      Self-Attending 

  มอบฉนัทะให ้(นาย/นาง/นางสาว)………………………………….................. ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดงักล่าวขา้งตน้

    Proxy to       attend the meeting. 

(3) ขอ้มูลในการจดัส่งวธีิการเขา้ร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email
  g

    อีเมล E-Mail …………………………………………………………………… (โปรดระบุ Please fill in) 

พ     โทรศพัทมื์อถือ Mobile Number ………………………………………………...(โปรดระบุ Please fil in  ) 

(4) จดัส่งเอกสารเพ่ือยนืยนัตวัตน ตามเอกสารแนบ แผนผงัการเขา้ร่วมประชุม ภายในวนัที ่22 เมษายน 2565

Please submit the required document per the attached Flowchart of E-AGM meeting by 22 April 2022

(5) เม่ือไดรั้บการยนืยนัตวัตน บริษทัฯ จะจดัส่งลิงคก์ารเขา้ร่วมประชุมและวธีิการเขา้ร่วมประชุมไปยงัอีเมลท่ีท่านไดร้ะบุ

Once you are verified, the company will send the Link to you for joining the meeting via email

(6) ในวนัประชุม 27/4/2565 จะตอ้งเตรียม เลขบญัชีผูถื้อหุน้ และเลขบตัรประชาชนไว ้เพ่ือร่วมประชุม ระบบเปิด 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
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หนา้ 1 จาก 2

หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 (แบบท ัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่า่ยและไมซ่บัซอ้น) 
(General and Simple Form) 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท เอเอ็มอาร ์เอเซยี จํากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of AMR Asia Public Co.,Ltd.  เขยีนที ่

Written at  
วันที ่ เดอืน   พ.ศ. 
Date   Month   Year 

(1) ขา้พเจา้ สัญชาต ิ  อยู่บา้นเลขที ่  ซอย 
I/We  nationality   residing/located at no.      Soi 
ถนน ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต   จังหวัด 
Road Tambol/Kwaeng   Amphur/Khet   Province 
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เอเอ็มอาร ์เอเซยี จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”)
Being a shareholder of AMR Asia Pcl. (“Company”)

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

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

  preferred share  shares    and rights to vote equal to  votes 

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

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

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีว 
Anyone of these persons 

2. มอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิท คอื
 นาย สมศักดิ ์ จันทรน์อ้ย ตําแหน่ง กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ 

Appoint Mr. Somsak  Channoi, Independent Directors / Chairman 

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

หรอื มอบฉันทะให ้
  นายเจษฎา  พรหมจาต ตําแหน่ง กรรมการอสิระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ 

Appoint Mr. Jessada Promjart, Independent Directors / Chairman of Audit 
Committee 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย / Enclosure 10 
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กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาทาํเครือ่งหมาย  
ที่  1. และระบช่ืุอผูร้บัมอบอาํนาจ 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark  at  1. and give the 
details of proxy (proxies). 

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

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach Bt. 20 stamp duty) 
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หนา้ 2 จาก 2

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

รายละเอยีดประวัตกิรรมการอสิระปรากฏตามลิ๊งค ์ 
Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in 

https://www.amrasia.com/th/management/board-of-directors 

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

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

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

(...…………………...…………………….) 

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

(...…………………...…………………….) 

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

(...…………………...…………………….) 

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

(...…………………...…………………….) 

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

(แบบทีกํ่าหนดรายการตา่งๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจน) 

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

เขยีนที ่

วนัที ่  เดอืน  พ.ศ. 

(1) ขา้พเจา้  สญัชาต ิ 

อยูบ่า้นเลขที ่  ถนน  ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต  จังหวดั  รหัสไปรษณีย ์  

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท เอเอ็มอาร ์เอเซยี จํากดั (มหาชน)

โดยถอืหุน้จํานวนทัง้ส ิน้รวม  หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั

เสยีง ดงันี ้

หุน้สามัญ  หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั  เสยีง 
หุน้บรุมิสทิธ ิ  หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั  เสยีง 

(3) ขอมอบฉันทะให ้

 (1)  อาย ุ   ปี อยูบ่า้นเลขที ่

ถนน  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต 

จังหวดั  รหัสไปรษณีย ์       หรอื 

 (2) นายสมศกัดิ ์จันทรน์อ้ย  อาย ุ 71   ปี อยูบ่า้นเลขที ่ 7/285 

ถนน  - ตําบล/แขวง  บางเมอืง  อําเภอ/เขต  เมอืง 

จังหวดั สมทุรปราการ  รหัสไปรษณีย ์ 10270  หรอื

 (3) นายเจษฎา  พรหมจาต   อาย ุ 60  ปี อยูบ่า้นเลขที ่ 69/41 

 หมูท่ี ่1  ถนน - ตําบล/แขวง  ตลาดขวญั

 อําเภอ/เขต  เมอืงนนทบรุ ี  จังหวดั  นนทบรุ ี  รหัสไปรษณีย ์ 11000 

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุ

สามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2565 ในวนัที ่27 เมษายน 2565 เวลา 10.00  น. ดว้ยวธิกีารผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสร์ูปแบบเดยีว

เทา่นัน้  

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที ่1 เร ือ่ง พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัประจําปี 2564 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

วาระที ่2 เรือ่ง พจิารณารบัทราบผลการดําเนนิงานของบรษิทัประจําปี 2564 

(วาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไมม่กีารลงมต)ิ 
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วาระที ่3     เร ือ่ง พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิของบรษิทั สําหรบัรอบปีบญัชสี ิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2564 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

วาระที ่4 เรือ่ง พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรผลกําไรจากการดําเนนิงานของบรษิทัฯ สําหรบัรอบปีบญัชี 

ส ิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564  การจา่ยเงนิปนัผล และรบัทราบการจา่ยปนัผลระหวา่งกาล 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

วาระที ่5 เรือ่ง พจิารณาและอนุมตักิารแตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

ชือ่กรรมการ นายมารุต ศริโิก 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

ชือ่กรรมการ นายกติตรัิฐ ทวลีาภ 
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

ชือ่กรรมการ ดร. วัชระ ฉัตรวริยิะ 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

วาระที ่6 เรือ่ง พจิารณาและอนุมตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2565 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

วาระที ่7 เร ือ่ง พจิารณาและอนุมตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละการกําหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ี

ประจําปี 2565 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
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วาระที ่8 เร ือ่ง พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทั และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอื 

บรคิณหส์นธ ิขอ้ 3. เรือ่งวตัถปุระสงค ์เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขวตัถปุระสงคข์องบรษิทั 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

วาระที ่9 เร ือ่ง พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี ้ใหถ้อืวา่
การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรอื

ในกรณีทีท่ีป่ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่ีการแกไ้ข

เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการ

ตามทีเ่ห็นสมควร 

กจิการใดทีผู่รั้บมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีทีผู่รั้บมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้

ระบใุนหนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทกุประการ 

ลงชือ่  ผูม้อบฉันทะ 
( ) 

ลงชือ่  ผูรั้บมอบฉันทะ 

( ) 

ลงชือ่  ผูรั้บมอบฉันทะ 

( ) 

ลงชือ่  ผูรั้บมอบฉันทะ 

( ) 

หมายเหต ุ
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล

3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิม่เตมิไดใ้นใบ

ประจําตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท เอเอ็มอาร ์เอเซยี จํากดั (มหาชน) 

ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2565 ในวนัที ่27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ดว้ยวธิกีารผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส์

รูปแบบเดยีวเทา่นัน้  

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

วาระที ่  เรือ่ง 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

วาระที ่  เรือ่ง 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

วาระที ่  เรือ่ง 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

วาระที ่  เรือ่ง 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

วาระที ่  เรือ่ง 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C.  

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถอืหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่าน้ัน) 

 (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) 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้         เขียนที่        
Shareholder registration number Written at 

วนัที ่ เดือน   พ.ศ. 
Date   Month   Year 

(1) ขา้พเจา้ สญัชาติ          อยูเ่ลขที่     ซอย 
I/We nationality    residing/located at no.  Soi 
ถนน  ต าบล/แขวง  อ  าเภอ/เขต   จงัหวดั 
Road Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet  Province 
รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) / ใหก้บั As the custodian of 
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท เอเอ็มอาร ์เอเซีย จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) 
Being a shareholder of AMR Asia Pcl. (“Company”)  
โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม  หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั  เสียง ดงันี ้
Holding the total number of  shares    and have the rights to vote equal to  votes as follows 
  หุน้สามญั   หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั  เสียง 

 ordinary share  shares   and have the rights to vote equal to  votes 
  หุน้บรุมิสิทธิ   หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั  เสียง 

 preference share  shares   and have the rights to vote equal to   votes 

(2) ขอมอบฉันทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

 1. ชื่อ   อาย ุ       ปี อยูบ่า้นเลขที ่    
Name  age   years residing/located at no. 
ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ 
Road  Tambol/Kwaeng   Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ 
Province  Postal Code 
หรือ/Or
ชื่อ   อาย ุ        ปี อยูบ่า้นเลขที ่    
Name age   years residing/located at no. 
ถนน  ต าบล/แขวง     อ  าเภอ          
Road  Tambol/Kwaeng   Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ 
Province  Postal Code 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

2. มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิท คือ
 นาย สมศกัดิ ์ จนัทรน์อ้ย ต  าแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

Appoint Mr. Somsak  Channoi, Independent Directors / Chairman   
อาย ุ  71   ปี   อยูบ่า้นเลขที่ 7/285 
age    71    years    residing/located at no. 7/285 
ถนน       -    ต  าบล/แขวง  บางเมือง                       อ  าเภอ     เมือง 
Road      -    Tambol/Kwaeng  Bangmueng    Amphur/Khet Mueng 
จงัหวดั       สมทุรปราการ        รหสัไปรษณีย ์ 10270 
Province  Samutprakarn        Postal Code         10270 

หรอื 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 
บาท) 

(Please attach Bt. 
20 stamp duty) 

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาท าเครือ่งหมาย 
 ที่   1. ระบชุื่อผูร้บัมอบอ านาจ
If you make proxy by choosing
No.1, please mark  at  1. and
give the details of proxy (proxies).

 กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเครือ่งหมาย 
 ที่   2. กลอ่งใดกลอ่งหนึ่ง
If you make proxy by choosing No.
2, please mark  at  2 any box
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 มอบฉันทะให ้นายเจษฎา  พรหมจาต ต าแหน่ง กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ 
Appoint Mr. Jessada Promjart, Independent Directors / Chairman of Audit Committee 

อาย ุ  60        ปี       อยูบ่า้นเลขที่ 69/41 หมูท่ี่ 1 
age    60     years   residing/located at no. 69/41 Moo 1 
ถนน         -           ต  าบล/แขวง ตลาดขวญั    อ  าเภอ    เมือง 
Road         -  Tambol/Kwaeng  Talad Kwan    Amphur/Khet  Mueng Nontaburi
จงัหวดั       นนทบรุ ี      รหสัไปรษณีย ์ 11000 
Province  Nontaburi               Postal Code       11000  

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

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัพธุที่ 27 เมษายน 2565 ผ่านสื่อ
อีเลคทรอนิคส ์(e-meeting) เวลา 10.00 น. หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา หรอืสถานที่อื่นดว้ย 
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) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได  ้

Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold 
 มอบฉันทะบางสว่น คือ 

Grant certain of my/our proxy as follows:  
  หุน้สามญั   หุน้    และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 

  ordinary share  shares     and have the rights to vote equal to  votes 
  หุน้บรุมิสิทธิ   หุน้   และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 

  preference share shares     and have the rights to vote equal to   votes 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด เสียง 
Total voting right Votes 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นีด้งันี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ของบริษัทประจ าปี 2564 
Agenda Item No. 1 To certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 
appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย___________ เสียง  งดออกเสียง___________ เสียง 

Approve___________ Votes Disapprove__________ Votes Abstain______________ Votes 

วาระที่ 2 เร่ือง พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 
Agenda Item No. 2 To acknowledge the Company’s 2021 operating results. 

(ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วาระที่ 3  เร่ือง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2564 
Agenda Item No. 3  To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2021 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 
appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย___________ เสียง  งดออกเสียง___________ เสียง 

Approve___________ Votes Disapprove__________ Votes Abstain______________ Votes 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี  สิน้สุด วันที ่31 ธันวาคม 2564 
การจ่ายเงนิปันผล และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล 

Agenda Item No. 4  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. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 
appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย___________ เสียง  งดออกเสียง___________ เสียง 

Approve___________ Votes Disapprove__________ Votes Abstain______________ Votes 

วาระที ่5  เร่ือง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ 
Agenda Item No. 5 To consider and approve the appointment of directors replacing those retire by rotation. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
ก.  เลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด 
A. Election of entire nominated directors
 เห็นดว้ย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย___________ เสียง  งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes     Abstain___________ Votes 

ข.  เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
B. Election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ  นายมารุต ศิรโิก

Director’s name  Mr. Marut Siriko
 เห็นดว้ย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 

Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes    Abstain___________ Votes 
2. ชื่อกรรมการ  นาย กิตติรฐั  ทวีลาภ

Director’s name  Mr. Kittirat Thavilab
 เห็นดว้ย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย___________ เสียง    งดออกเสียง___________ เสียง 

Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes     Abstain___________ Votes 
3. ชื่อกรรมการ  ดร. วชัระ ฉัตรวิรยิะ

Director’s name  Mr. Watchara Chatwiriya
 เห็นดว้ย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย___________ เสียง    งดออกเสียง___________ เสียง 

Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes     Abstain___________ Votes 

วาระที่ 6     เร่ือง พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
Agenda Item No. 6  To consider and approve the determination of the director’s remuneration 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 
appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 

Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes     Abstain___________ Votes 

วาระที่ 7  เร่ือง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 
Agenda Item No. 7  To consider and approve the appointment of the auditor, and their remuneration 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 
appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 

Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes    Abstain___________ Votes 
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วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณหส์นธิ ข้อ 3. เร่ือง
วัตถุประสงค ์เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงคข์องบริษัท 

Agenda Item No. 8 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 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 

Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes          Abstain___________ Votes 

วาระที ่9  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item No. 9 Other matters (if any) 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 
appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 
Approve___________ Votes       Disapprove_________  Votes          Abstain___________ Votes 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งแล ะ
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้
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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร
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.

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถื้อเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
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. 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 
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หมายเหตุ/Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้
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. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)

Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ ให้

ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ
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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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัท เอเอ็มอาร ์เอเซียจ ากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of AMR Asia Public Company Limited  

 ในประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัพุธท่ี 27 เมษายน 2565 ผ่านส่ืออีเลคทรอนิคส ์(e-meeting) เวลา 10.00 น. หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปใน
วนั เวลา หรือสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
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.  

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

 วาระที ่ เร่ือง 
Agenda item no. Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที ่ เร่ือง 
Agenda item no. Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที ่ เร่ือง 
Agenda item no. Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที ่ เร่ือง 
Agenda item no. Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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หนา้ 1 จาก 1 

ขอ้มูลกรรมการอสิระ  ประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ (1/2) 

ชือ่ – สกุล นายสมศกัดิ ์จันทรน์อ้ย 

ต าแหนง่ปจัจบุนั ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 

อาย ุ 71 ปี 

สว่นไดเ้สยีในวาระการประชุม ไมม่ ี

สญัชาต ิ ไทย 

การศกึษา - รัฐประศาสนศาสตรม์หาบัณฑติ สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์
- วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัขอนแกน่

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่281/2562

การถอืหุน้ในบรษิทั 580,000 หุน้ (0.10%) ณ 15 มนีาคม 2565 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  2.5 

ประสบการณ์การท างาน พ.ศ. 2552 - 2553   รองผูว้า่การ การไฟฟ้านครหลวง 

พ.ศ. 2549 - 2551   ผูช้ว่ยผูว้า่การ การไฟฟ้านครหลวง 

 ความสมัพนัธก์บัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้, การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกจิการอืน่ท ีอ่าจท าใหม้ี
ความขดัแยง้ ทางผลประโยชนต์อ่บรษิทั  - ไมม่ ี

การเขา้ประชุมในปีทีผ่า่นมา (คร ัง้) กรรมการ  2563 : 6/6, 2564 : 9/9 

ขอ้มูลกรรมการอสิระ  ประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ (2/2) 

 ชือ่ – สกุล  นายเจษฎา พรหมจาต 

ต าแหนง่ปจัจบุนั  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
 กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

อาย ุ 60 

สว่นไดเ้สยีในวาระการประชุม ไมม่ ี

สญัชาต ิ ไทย 

การศกึษา ปรญิญาโท และ ปรญิญาตร ีคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ี

สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่45/2547
- หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที ่7/2547

- หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที ่5/2559
- หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ที ่25/2560

- หลกัสตูร IT Governance and Cycle Resilience Program (ITG) รุ่นที่

11/2562
- หลกัสตูร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที ่10/2563

การถอืหุน้ในบรษิทั  300,000 หุน้ หรอื 0.05% ณ 15 มนีาคม 2565 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ   2.5 

ต าแหนง่อืน่ ๆ ปจัจบุนั 2563 – ปัจจบุนั  ทีป่รกึษา Bangkok Broadcast & Television, Co.,Ltd 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบ บรษัิท อสีเทอรน์  

สตาร ์เรยีล เอสเตท จ ากดั (มหาชน)  
2563 – ปัจจบุนั อนุกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลระบบงานดา้นการ 

ปราบปรามและตรวจสอบบญัชทีรัพยส์นิ ส านักงาน ปปช. 
2562 – ปัจจบุนั อนุกรรมการการพัฒนาศกัยภาพดา้นการแขง่ขนัตลาดทนุ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิาร บรษัิท วาย.เอส.เอส. (ประเทศ 
ไทย) จ ากัด 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ ราชวทิยาลัยจฬุาภรณ์ 

ความสมัพนัธก์บัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้, การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกจิการอืน่ทีอ่าจท าใหม้ี

ความขดัแยง้ ทางผลประโยชนต์อ่บรษิทั  – ไมม่ ี

การเขา้ประชุมในปีทีผ่า่นมา 

(คร ัง้) 

 กรรมการ 2563 : 6/6, 2564 : 8/9, กรรมการตรวจสอบ : 2563 : 4/4, 2564 : 

4/4, กรรมการสรรหาฯ 2564 : 3/3 
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ข ัน้ตอน การใช ้QR Code 

ตามทีต่ลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบรษัิทศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนาย

ทะเบยีน หลักทรัพยไ์ดพั้ฒนาระบบเพอืใหบ้รษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ สง่เอกสารรายงานประจําปีและ

รายงานอืน่ ๆ ในรูปแบบอเิล็กทรอนิกสผ์่านรหัสควิอาร ์(QR Code) เพือใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเรยีกดูขอ้มูลไดอ้ย่าง

สะดวกและรวดเร็ว ผูถ้อืหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูผา่น QR Code ตามขัน้ตอน ดงันี ้

ระบบปฏบิตักิาร IOS 

1. เปิดกลอ้งในโทรศพัทเ์คลือ่นที่

2. สแกน (หันกลอ้งถา่ยรูปบนโทรศพัทเ์คลือ่นทีส่อ่งไป) ที ่QR Code

3. หนา้จอจะมขีอ้ความแจง้เตอืน (Notification) ดา้นบน ใหก้ดขอ้ความนัน้ เพือ่ดไูฟลข์อ้มลูตามทีป่รากฏ

หมายเหต:ุ หากไม่มกีารแจง้เตอืน (Notification) บนโทรศัพท ์สามารถสแกน QR Code จากแอปพลเิคชัน่ อืน่ ๆ 

เชน่ QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นตน้ 

ระบบปฏบิตักิาร Android 

ดาวนโ์หลด แอปพลเิคชัน่ อืน่ ๆ เชน่ CODE READER, Facebook หรอื Line 

ข ัน้ตอนการสแกน QR Code ผา่น Line 

1. เขา้ไปใน Line แลว้เลอืก add friend (เพิม่เพือ่น) เลอืก QR Code สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพอืดขูอ้มลูตา่ง ๆ

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 14 
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หนา้ 1 จาก 2 

ประกาศเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล (Privacy Notice) 

สําหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2565 ของบรษิทั เอเอ็มอาร ์เอเซยี จํากดั (มหาชน) 

บริษัท บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซยี จํากัด (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดต้ระหนักถงึความสําคัญของขอ้มูลส่วนบุคคลของ 

ผูถ้อืหุน้ และ/หรอืผูรั้บมอบฉันทะ (“ทา่น”) ทีเ่ขา้ร่วมการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2565 (รวมเรยีกวา่ “การประชุม
ผูถ้อืหุน้”) บรษัิทจงึขอแจง้ขอ้มูลใหท้่านทราบถงึรายละเอยีดเกีย่วกับการเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูล

สว่นบุคคลของท่าน รวมถงึสทิธขิองท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และ

วธิีการที่ท่านสามารถตดิต่อบริษัททัง้นี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. 

คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ดงัตอ่ไปนี ้

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลทีจ่ะทําการประมวลผล: บริษัทจําเป็นตอ้งจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถ้ือหุน้ เพื่อ

ประโยชนใ์นการจัดการประชมุผูถ้อืหุน้ ดงัรายการตอ่ไปนี้

- ขอ้มูลสว่นบคุคลทั่วไป ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จํากัดเพยีง ชือ่-นามสกลุ นามแฝง สญัชาต ิอายุ ทีอ่ยู่ตดิตอ่ทางไปรษณีย ์ที่

อยู่อเิล็กทรอนิกส ์หมายเลขโทรศัพท ์หมายเลขโทรสาร ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน
ขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง บัตรประจําตัวคนต่างดา้ว ใบอนุญาตขับรถ ลายมือชือ่ ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่าน

กลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด ภาพ เสยีง และภาพเคลือ่นไหวในลักษณะทีเ่ป็นการโตต้อบสือ่สารระหว่างท่านกับบริษัทใน

ชว่งเวลาระหวา่งการประชมุ

2. วตัถุประสงคแ์ละฐานในการประมวลผลขอ้มูล: บริษัทประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถ้ือหุน้ตาม

วตัถปุระสงคแ์ละฐานการประมวลผลดงัตอ่ไปนี้

2.1 ฐานการปฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎหมาย 

- บริษัทจัดเก็บและใชข้อ้มูลของผูถ้ือหุน้ตามขอ้ 1 เพื่อเรียก จัดใหม้ี และดําเนินการจัดประชุม

ผูถ้อืหุน้ ซึง่รวมกงึการยนืยันตัวตนของผูถ้อืหุน้ การสง่เอกสารตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และเพือ่ดําเนนิการใด ๆ
เพื่อใหเ้ป็นไปตามมตทิีป่ระชมุผูถ้ ือหุน้ และตามกฎหมาย รวมถงึการอืน่ใดเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามคําสัง่ของหน่วยงานภาครัฐทีม่อํีานาจ โดยเป็นไปตามพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชน

จํากดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง

- บรษัิทจัดเก็บและใชข้อ้มูลของผูถ้อืหุน้ตามขอ้ 1 เพือ่ดําเนนิการจัดประชมุผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

เนือ่งดว้ยสถานการณ์โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพือ่ดําเนนิการใด ๆ เพือ่ใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย โดยเป็นไปตามพระราชบญัญัตโิรคตดิตอ่ พ.ศ.2558 และพระราชกําหนดการบรหิารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉนิ พ.ศ.2548 รวมไปถงึ ขอ้กําหนด ประกาศ คําสัง่ หรอืกฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง

2.2 ฐานประโยชนโ์ดยชอบธรรมดว้ยกฎหมาย 

- บริษัทจัดเก็บและใชข้อ้มูลของผูถ้ือหุน้ตามขอ้ 1 เพื่อใชใ้นการจัดทํา บันทึกรายงานการประชุม

ผูถ้อืหุน้ และเป็นหลักฐานในการเขา้ร่วมประชมุของผูถ้อืหุน้ รวมถงึการใด ๆ ตามจําเป็นทีเ่กีย่วขอ้งกับ

ประโยชน์อันชอบธรรมของบรษัิทและบคุคลอืน่ โดยไม่เกนิขอบเขตทีผู่ถ้อืหุน้สามารถคาดหมายไดอ้ย่าง

สมเหตสุมผล
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- บริษัทจัดเก็บและใชข้อ้มูลภาพถ่ายหรือภาพเคลือ่นไหวผ่านกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิดของผูถ้อืหุน้ เพื่อ

ประโยชน์และมาตรการในดา้นความปลอดภัยในการดําเนนิการและการจัดการประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ใหก้าร

ประชมุผูถ้อืหุน้สาํเร็จลลุว่งและบรรลตุามวตัถปุระสงคท์ีท่า่นและบรษัิทไดต้ัง้ไว ้

- บรษัิทมกีารประมวลผล[และจัดเก็บ]ภาพถ่ายและภาพเคลือ่นไหวของการประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ใชใ้นการ

รายงานและการประชาสัมพันธ์การประชมุผูถ้อืหุน้ทางสือ่อเิล็กทรอนิกสแ์ละสือ่ส ิง่พมิพ์ ภาพถ่ายและ

ภาพเคลือ่นไหวของการประชมุผูถ้อืหุน้ อาจปรากฏภาพของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ รวมถงึอาจมกีารระบุ

ชือ่ของผูถ้อืหุน้ เพือ่เป็นไปตามวตัถปุระสงคใ์นการประชมุผูถ้อืหุน้

3. แหลง่ทีม่าของขอ้มูลสว่นบุคคล: บรษัิทไดรั้บขอ้มูลสว่นบคุคลของทา่นโดยตรงผ่านการสง่ไฟลผ์่านสือ่ตา่ง ๆ

ไดแ้ก ่เวป๊ไซด ์จดหมายอเิล็กทรอนกิส ์ไปรษณีย ์ และ/หรอื ผา่น บคุคลทีม่หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยไดรั้บขอ้มลูผา่นวธิกีาร

ไดแ้ก ่เวป๊ไซด ์จดหมายอเิล็กทรอนกิส ์ไปรษณีย ์

4. การประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคล: เมือ่บรษัิทไดรั้บขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านจากแหล่งทีม่าตามขอ้ 4. แลว้
บรษัิทมคีวามจําเป็นตอ้งเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลของทา่นขา้งตน้ตามขอ้ 2. โดยบรษัิทอาจมคีวามจําเป็นตอ้งเปิดเผย

ขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านต่อหน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ เพือ่ใหบ้รรลวุัตถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลส่วน

บคุคลของทา่น และเป็นไปตามฐานในการประมวลผลขอ้มูลสว่นบคุคลตามขอ้ 3.

5. การเก็บรกัษาขอ้มูลสว่นบุคคล: บรษัิทไดทํ้าการเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเป็นระยะเวลา 10 ปี

6. สทิธขิองเจา้ของขอ้มูล: ทา่นมสีทิธดํิาเนนิการใด ๆ ดังตอ่ไปนี้ โดยทา่นมสีทิธใินการเขา้ถงึขอ้มูลสว่นบุคคล

ของทา่น และขอใหบ้รษัิททําสําเนาขอ้มูลสว่นบคุคลดังกลา่ว และเปิดเผยการไดม้าซึง่ขอ้มูลสว่นบคุคลทีท่า่นไม่ไดใ้ห ้

ความยนิยอมต่อเราแก่ท่านได ้รวมไปถงึสทิธใินการขอใหบ้ริษัทแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ไม่ถูกตอ้ง หรือ

เพิม่เตมิขอ้มูลทีไ่ม่สมบรูณ์ได ้สทิธใินการโอนยา้ยขอ้มูลสว่นบคุคลของทา่นทีท่า่นใหไ้วก้ับบรษัิทไปยังผูค้วบคมุขอ้มลู
รายอืน่ หรือตัวท่านเองดว้ยเหตุผลบางประการได ้รวมไปถงึ สทิธใินการคัดคา้นการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของ

ทา่นดว้ยเหตบุางประการได ้

ท่านสามารถตดิต่อมายังบริษัทไดท้ี ่อเีมล ์inhouselegal@amrasia.com หรือ ทางไปรษณีย์ ที ่ฝ่ายกฎหมายและ

บรหิารสญัญา บมจ. เอเอ็มอาร ์เอเซยี สํานักงานสาขาพระราม 9 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9 ชัน้ 36 

ทาวเวอร์ เอ เลขที ่33/4 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง  เขตหว้ยขวาง กทม. 10310  เพื่อดําเนินการยืน่คํารอ้งขอ

ดําเนนิการตามสทิธขิา้งตน้ได ้  

ทัง้นี้ ท่านไม่จําเป็นตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายใด ๆ ในการดําเนินการตามสทิธขิา้งตน้ โดยบรษัิทจะพจิารณาและแจง้ผลการ

พจิารณาตามคํารอ้งของทา่นภายใน 30 วนันับแตว่นัทีบ่รษัิทไดรั้บคํารอ้งดงักลา่ว 

ในกรณีทีบ่รษัิท หรอืลกูจา้งหรือพนักงานของบรษัิท ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิัตติามกฎหมายเกีย่วกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บคุคล ทา่นสามารถรอ้งเรยีนตอ่สาํนักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคล ไดท้ี ่ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 

พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจง้วัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 0 2142 1033 E-mail: 

pdpc@mdes.go.th  

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 15 

หนา้ 2/2 

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2565 บรษัิท เอเอ็มอาร ์เอเซยี จํากดั (มหาชน)

62/63

mailto:pdpc@mdes.go.th


Shareholder’s Registration No.
เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

เรียน
To

Address
บ้านเลขที่

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of shares/units

หุ้น/หน่วย

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
Preferred share
หุ้นบุริมสิทธิ

shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย

Attachment

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย

The meeting agenda is attachment

Nationality
สัญชาติ

Subject
วันที่

เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Details of meeting document

Date

Company / Securities Information

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
E- MEETING

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

 25 มีนาคม 2565

Meeting Date   :    Wednesday, April 27, 2022 at 10:00 hrs.
วันที่ประชุม    :   วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น.

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

ของ      บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
of AMR ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ............................................................ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee

ข้าพเจ้า..........................................................................................เป็น[  ]ผู้ถือหลักทรัพย์ [  ]หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

( ........................................................... )

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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