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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
(General Form) 

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

เขียนที่  
Written at 
วันที่ เดือน พ.ศ  
Date Month Year 

 

(1)  ข้าพเจ้า  สัญชาติ   อยู่บ้านเลขที่    
I/We  Nationality  Residing at  

ถนน  ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

          

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม   หุ้น  
being a shareholder of AMA Marine Public Company Limited, holding the total number of  shares, 

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

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

(3)  ขอมอบฉันทะให้      
Hereby appoint:    

                      (1)    �  นาย/นาง/นางสาว  อายุ  ปี  อยู่บ้านเลขที่    

 Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  
ถนน   ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์  
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรือ                (2)    �  นาย/นาง/นางสาว  อายุ   ปี  อยู่บ้านเลขที่   

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

 หรือ                (3)    �  นาย/นาง/นางสาว  อายุ   ปี  อยู่บ้านเลขที่   

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

หรือ � นายกุศล เวชศิลป์ ตาํแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   อายุ 79 ปี 
or Mr. Kusol Wechasilp Positions Chairman of the Audit Committee and Independent Director  Age 79 years 
ที่อยู่               เลขที่  40/2  หมู่ที่ 1  แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  10220 
Residing at           40/2 Village No.1 O Ngoen, Sai Mai, Bangkok 10220 

หรือ � นายฉัตรชัย ศรีทพิยราษฎร์ ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ     อายุ 47 ปี 
or Mr. Chatchai Sithipphayarat Positions   Independent Director and Member of the Audit Committee       Age 47 years 
ที่อยู่               เลขที่ 1/44 หมู่บ้านสิทธารมย์ รีเจนท์ ซ.โพธ์ิแก้ว 3 แยก 18 ถ.ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Residing at           1/44 Regent Village Sittarom Soi Pho Kaeo 3 separate 18 Rd. 101 Klongchan Bangkapi, Bangkok 10240. 

หรือ � นางทพิวรรณ โพธยาภรณ์ ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ      อายุ 49 ปี 
or Mrs. Thippahawan Photyaphon Positions   Independent Director and Member of the Audit Committee        Age 49 years 
ที่อยู่               เลขที่ 22/15 หมู่ 8 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
Residing at           22/15 Village No.8 Khohong District ,Haiyai ,Songkhla Thailand  90110 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท) 

(Stamp Duty  

Baht 20) 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 
ประจาํปี 2560 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560  เวลา 14:00 น. 
for the Year 2017  on Tuesday 18 April 2017   at 2 p.m. 
ณ ห้องยูนิเวิร์ส 1 ชัน้ 12 สเปซบายมิราเคิล คอนเว็นช่ัน เซ็นเตอร์ เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ เอ ถนนพระราม 9 แขวง/เขต ห้วย

ขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
At Room Universe 1, 12 floor space by Miracle Convention Center, No. 33/4 of The Ninth Tower, Rama 9 Road / Huay Kwang, Bangkok 10310, or any 
adjournment at any date, time and place thereof.    
 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาํไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาํการเองทุกประการ   
Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

 

 

ลงช่ือ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 
 
 
ลงช่ือ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
 

 

 

 

หมายเหตุ:   ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
Remark: The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares 

to several proxies for splitting votes. 


	Written at

