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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B. 
(แบบท ี่กาํหนดรายการต่างๆ  ที่จะมอบฉันทะท ี่ละเอ ียดชัดเจนตายตัว) 

(Proxy Form containing specific details) 

 
เข ียนท ี่  
Written at 
วันท ี่ เดือน  พ.ศ  
Date Month Year 

 
(1)  ข้าพเจ้า  สัญชาติ   อยู่บ้านเลขท ี่   

I/We  Nationality  Residing at  

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

          
(2)  เป็นผู้ถือห ุ้นของบริษัท  อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) โดยถือห ุ้นจาํนวนทัง้สิน้รวม   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, 

หุ้นบุร ิมสิทธ ิ - 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  อยู่บ้านเลขท ี่   
 Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  

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

 หรือ                 (2)      นาย/นาง/นางสาว  อายุ   ปี  อยู่บ้านเลขท ี่   
  or   Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  

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

 หรือ                 (3)      นาย/นาง/นางสาว  อายุ   ปี  อยู่บ้านเลขท ี่   
  or   Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  

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

หรือ   นายกุศล เวชศิลป์ ตาํแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอ ิสระ   อายุ   79 ปี 
or Mr. Kusol Wechasilp Positions Chairman of the Audit Committee and Independent Director  Age    79 years 

ที่อยู่                     เลขท ี่  40/2  หมู่ท ี่ 1  แขวงออเงนิ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร   10220 
Residing at                    40/2 Village No.1 O Ngoen, Sai Mai, Bangkok 10220 

 

หรือ   นายฉัตรชัย ศรีทพิยราษฎร์  ตาํแหน่ง  กรรมการอ ิสระและกรรมการตรวจสอบ                   อาย ุ   47 ปี 
or Mr. Chatchai Sithipphayarat Positions   Independent Director and Member of the Audit Committee         Age    47 years 

ที่อยู่ เลขท ี่             เลขท ี่ 1/44 หมู่ บ้านสิทธารมย์ รีเจนท์ ซ.โพธ ิ์แ ก้ว 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  กรรมการอ ิสระและกรรมการตรวจสอบ                    อายุ   49 ปี 

or Mrs. Thippahawan Photyaphon Positions   Independent Director and Member of the Audit Committee         Age    49 years 

ที่อยู่ เลขท ี่             เลขท ี่ 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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คนหนึ่งคนใดเพ ียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ ื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือห ุ้น 
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 คอนเวน็ชั่น  เซ ็นเตอร์  เลขท ี่ 33/4 อาคารเดอะไนน์  ทาวเวอร์  เอ  ถนนพระราม 9 แขวง/เขต ห้วย
ขวาง กรุงเทพฯ  10310 หรือท ี่จะพงึเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ ื่นด้วย 

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี ้ดังนี ้
 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:  

วาระท ี่ 1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือห ุ้น ครัง้ท ี่ 1/2559 ซ ึ่งประชุมเมื่อวนัท ี่ 10 ตุลาคม 2559 
Agenda No. 1         To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016 held on 10 October 2016 

  (ก)  ให้ผู้ร ับมอบฉันทะมีสิทธ ิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วาระท ี่ 2    รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ  ประจาํปี 2559 
Agenda No. 2         To acknowledge the report of the Board of Directors on the Company’s operating results for the year 2016 

  (ก)  ให้ผู้ร ับมอบฉันทะมีสิทธ ิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วาระท ี่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการ เงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ  สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด  ณ วันท ี่  31 
ธันวาคม 2559 

Agenda No. 3         To consider and approve the Balance Sheet and Profit and Loss Statement of the Company for the fiscal year ended 31 
December 2016 

  (ก)  ให้ผู้ร ับมอบฉันทะมีสิทธ ิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วาระท ี่ 4    พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2559 
Agenda No. 4 To consider and approve the appropriation of the net profit as legal reserve and the dividend payment for the year 2016 

  (ก)  ให้ผู้ร ับมอบฉันทะมีสิทธ ิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วาระท ี่ 5    พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท ี่ออกตามวาระ ประจาํปี 2560 
Agenda No. 5 To consider and approve the election of the directors in place of the directors who retired by rotation for the year 2017 

  (ก)  ให้ผู้ร ับมอบฉันทะมีสิทธ ิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
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  การแต่งตัง้กรรมการท ัง้ช ุด  
  Appointing the whole nominated candidates 

  เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
 Appointing an individual nominated candidate  

5.1 นายพพิ ัฒน์   รัชกิจประการ  
 Mr. Piphat Ratchakitprakarn 

  เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 

5.2 นายธาตรี  เกิดบุญส่ง 
 Mr. Thatree Kerdboonsong 

  เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 

5.3 นางทพิวรรณ โพธยาภรณ์ 
 Mrs. Thippahawan Photyaphon 

  เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท ี่ 6    พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2560 
Agenda No. 6 To consider and approve the payment of the remuneration for the year 2017 

  (ก)  ให้ผู้ร ับมอบฉันทะมีสิทธ ิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วาระท ี่ 7    พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2560 
Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the year 2017 

  (ก)  ให้ผู้ร ับมอบฉันทะมีสิทธ ิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วาระท ี่ 8   พจิารณาเรื่องอ ื่นๆ  (ถ้ามี) 
Agenda No. 8 To consider other matters (if any) 

  (ก)  ให้ผู้ร ับมอบฉันทะมีสิทธ ิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท ี่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี  ้ให้ถือว่าการลงคะแนน

เสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
  Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our 

voting as a shareholder. 

 
(6) ในกรณีท ี่ข้ าพ เจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไ ว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท ี่ท ี่

ประชุมมีการพจิารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท ี่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ ิ่มเต ิมข้อเทจ็จริงประการ
ใด ให้ผู้ร ับมอบฉันทะมีสทิธ ิพ ิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ท ุกประการตามที่เหน็สมควร  
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In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or 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. 

 
กิจการใดท ี่ผู้ ร ับมอบฉันทะได้กระท ําไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีท ี่ผู้ ร ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท ี่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาํเองทุกประการ  
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified 

in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
 

ลงชื่อ /Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 
 

ลงชื่อ /Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 
 
 

หมายเหตุ:     1. ผู้ถือห ุ้นท ี่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ ร ับมอบฉันทะเพ ียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
Remarks             แบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผู้ร ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

   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. 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ช ุดหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
For agenda of the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominated candidate can be 
appointed. 

3. ในกรณีท ี่ม ีวาระท ี่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระท ี่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ ิ่มเตมิได้ในใบประจาํต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข . ตามแนบ 
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor 
may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือห ุ้นของบริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of AMA Marine Public Company Limited 
 

ในการประชุมสามัญผู้ถือห ุ้น  ประจาํปี 2560 ในวันอ ังคารที่ 18 เมษายน  2560 เวลา 14:00 น . ณ ห้องยูนิเวิร์ส 1  ชัน้  12 สเปซบาย             
มิราเคิล คอนเวน็ชั่น  เซ ็นเตอร์  เลขท ี่ 33/4 อาคารเดอะไนน์  ทาวเวอร์  เอ  ถนนพระราม 9 แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ  10310 หรือท ี่จะพ ึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ ื่นด้วย 

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017, on Tuesday 18 April 2017 at 2  p.m. 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.    
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

วาระท ี่……………………………เรื่ อง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re: 

  (ก)  ให้ผู้ร ับมอบฉันทะมีสิทธ ิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 

วาระท ี่……………………………เรื่ อง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re: 

  (ก)  ให้ผู้ร ับมอบฉันทะมีสิทธ ิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 

วาระท ี่……………………………เรื่ อง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re: 

  (ก)  ให้ผู้ร ับมอบฉันทะมีสิทธ ิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 

วาระท ี่……………………………เรื่ อง พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท ี่ออกตามวาระ ประจาํปี 2560 (ต่อ)  
Agenda No.  Re:  To consider and approve the election of the directors in place of the directors who retired by rotation 

for the year 2017 (continued) 
 

ชื่อกรรมการ  .......................................................................................................... 
Director’s name 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 

ชื่อกรรมการ   .......................................................................................................... 
Director’s name 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 

ชื่อกรรมการ  .......................................................................................................... 
Director’s name 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 


