สิ่งที่ส่งมาด้ วย 13
Enclosure No. 13

(ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน)
(General Form)

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

เขียนที่
Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ

Date

Month

Year

(1) ข้ าพเจ้ า
I/We

สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่

Nationality

Residing at

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาม่ า มารี น จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทัง้ สิน้ รวม

หุ้น

being a shareholder of AMA Marine Public Company Limited, holding the total number of

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ ากับ

เสียง ดังนี ้

and having the right to vote equivalent to

votes as follows:

shares,

หุ้นสามัญ

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ ากับ

เสียง

ordinary share of

shares, and having the right to vote equivalent to

votes,

หุ้นบุริมสิทธิ

-

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ ากับ

preference share of

-

เสียง

shares, and having the right to vote equivalent to

votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint:

(1)

นาย/นาง/นางสาว
Mr./Ms./Miss

อายุ

ปี อยู่บ้านเลขที่

age

years, residing at

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

อายุ

ปี อยู่บ้านเลขที่

หรือ

(2)

นาย/นาง/นางสาว

or

ถนน
Road

หรือ

age

years, residing at

ตําบล/แขวง

Mr./Ms./Miss

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

อายุ

ปี อยู่บ้านเลขที่

(3)

นาย/นาง/นางสาว

age

years, residing at

ถนน

or

ตําบล/แขวง

Mr./Ms./Miss

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

หรือ

นายเกษม เวชศิลป์

ตําแหน่ ง

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

อายุ

72

ปี

or

Mr. Kasem Vejasilpa

Positions

Chairman and Independent Director

Age

72

years

ที่อยู่

เลขที่ 1027 ถ.กรุ งเทพ – นนทบุรี แขวงวงศ์ สว่ าง เขตบางซื่อ กรุ งเทพฯ 10800

Residing at

1027 Krung Thep-Nonthaburi Rd., Wongsawang, Bang Sue, Bangkok, 10800

หรือ

นายมานิต นิธิประทีป

ตําแหน่ ง

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

62

ปี

or

Mr. Manit Nitiprateep

Positions

Independent Director and Chairman of the Audit Committee

Age

62

years

ที่อยู่

เลขที่ 5/2238 หมู่ท่ ี 10 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120

Residing at

5/2238 Moo.10 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120

หรือ

นายฉัตรชัย ศรี ทพ
ิ ยราษฎร์ ตําแหน่ ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

48

ปี

or

Mr. Chatchai Sritipphayaraj

Independent Director and Member of the Audit Committee

Age

48

years

Positions

ที่อยู่

เลขที่ 1/44 หมู่บ้านสิทธารมย์ รีเจนท์ ซ.โพธิ์แก้ ว 3 แยก 18 ถ.ลาดพร้ าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240

Residing at

1/44 Regent Village, Sittharom Soi Pho Kaeo 3 Lane 18, Ladprao 101 Rd. Klongchan Bangkapi, Bangkok 10240

หรือ

นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์

ตําแหน่ ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 50

ปี

or

Mrs. Tippawan Potayaporn

Positions

Independent Director and Member of the Audit Committee

Age

years

ที่อยู่

เลขที่ 22/15 หมู่ 8 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Residing at

22/15 Moo.8, Khohong, Hai Yai, Songkhla 90110
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50

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders

ประจําปี 2561

ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561

เวลา 14:00 น.

for the Year 2018

on Thursday 19 April 2018

at 14.00 hrs.

ณ ห้ องซาลอน เอ ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโซเต็ล เลอ คองคอร์ ด กรุ งเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรั ชดาภิเษก ห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10320 หรื อที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ ืนด้ วย
At Salon A Room, 2/F, Swissotel Le Concord Bangkok, No. 204, Ratchadapisak Road, Huay Kwang, Huay Kwang, Bangkok 10320, or any adjournment at
any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่ าข้ าพเจ้ าได้ กระทําการเองทุกประการ
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.

ลงชื่อ/Signed

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(

)

(

)

ลงชื่อ/Signed

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉั นทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุ มและออกเสียงลงคะแนนไม่ สามารถ
แบ่ งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
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