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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(ปดอากรแสตมป
20 บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

Proxy Form A.

(แบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน)
(General Form)

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

เขียนที่
Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ

Date

Month

Year

(1) ขาพเจา
อยูบานเลขที่

I/We

สัญชาติ

Residing at

Nationality

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท อามา มารีน จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม

หุน

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

และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

shares,

เสียง ดังนี้

and having the right to vote equivalent to

votes as follows:

หุนสามัญ

หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

ordinary share of

หุนบุริมสิทธิ

preference share of

-

shares, and having the right to vote equivalent to

หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

shares, and having the right to vote equivalent to

เสียง

votes,

-

เสียง

votes.

(3) ขอมอบฉันทะให
Hereby appoint:

(1)

ชื่อ (Name)

อายุ (age)

ป (year)

ชื่อ (Name)

อายุ (age)

ป (year)

ชื่อ (Name)

อายุ (age)

ป (year)

อยูบานเลขที่ (Residing at)
หรือ (2)
อยูบานเลขที่ (Residing at)
หรือ (3)
อยูบานเลขที่ (Residing at)
หรือ
ที่อยู

or

Residing at

or

Residing at
or

Residing at

Residing at

เลขที่ 1027 ถ.กรุงเทพ – นนทบุรี แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

อายุ

77

อายุ

67

Age

77

ป

years

นายมานิต นิธิประทีป

Mr. Manit Nitiprateep

ตําแหนง

Positions

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

Independent Director and Chairman of the Audit Committee Age

เลขที่ 5/2238 หมูที่ 10 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

67

ป

years

นายอัฌษไธค รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ตําแหนง

Mr. Asdsathai Rattanadilok Na Phuket Positions

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Independent Director and Member of the Audit Committee

เลขที่ 198/35 ถนนลาดพราว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อายุ

Age

68

68

ป

years

198/35 Ladprao Road, Chomphon Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

หรือ
ที่อยู

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

Chairman and Independent Director

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

หรือ
ที่อยู

ตําแหนง

Positions

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

หรือ
ที่อยู

นายเกษม เวชศิลป

Mr. Kasem Vejasilpa

or

นางมาลินี สัมบุณณานนท

ตําแหนง

Mrs. Malinee Sumboonnanondha Positions

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Independent Director and Member of the Audit Committee

เลขที่ 105 ซ.หมูบานสวนนครินทร 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
105 Soi Bansuan Nakharin Village 2, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

อายุ

Age

65
65

ป

years
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders

ประจําป 2565

ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565

เวลา 14:00 น.

for the Year 2022

on Thursday 7 April 2022

at 14.00 hrs.

โดยเปนการประชุมผา นสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามพระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นดวย
via electronic meeting which will be conducted in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020), or any adjournment at any date,
time and place thereof.

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําการเองทุกประการ
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

ผูมอบฉันทะ/Grantor
(

ลงชื่อ/Signed

)

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(

)

หมายเหตุ: ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวน
หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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.

