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แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 
Proxy (Form B) 
 
 

เลขทะเบียนผูถ้อืหุน้_____________________ 
Shareholder’s Registration No. 

เขยีนที_่_______________________  

Written at 
วันที ่_____เดอืน ________พ.ศ.____ 
Date           Month  Year 

 
(1) ขา้พเจา้_____________________________สัญชาต_ิ_______อยูบ่า้นเลขที_่___ถนน_______________ 

     I/We                        Nationality         Residing at        Road 
ต าบล/แขวง__________________อ าเภอ___________________จังหวัด________________รหัสไปรษณีย_์________ 
Tambol/Khwaeng  Amphur/Ket          Province             Postal code 
 
 (2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท เอเซยี เมทัล จ ากัด (มหาชน)  
 Being a shareholder of Asia Metal Public Limited (‘the Company’) 
โดยเป็นผูถ้อืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม _____________หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั__________________เสยีง ดังน้ี 
Holding the total amount of                    Shares and have the rights to vote equal to         Votes as follows: 
 หุน้สามัญ_______________________หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ__________________________เสยีง 
 Ordinary share                               Shares and have the rights to vote equal to                        Votes 
 หุน้บุรมิสทิธ_ิ____________________หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั__________________________เสยีง 
 Preference share                   Shares and have the rights to vote equal to                        Votes 
 
 (3)ขอมอบฉันทะให ้

 Hereby appoint 
1.  ชือ่______________________________________________________อาย_ุ________________ปี 

            Name              age              years, 
 อยูบ่า้นเลขที_่___________ถนน____________________________ต าบล/แขวง_______________________ 
 Residing at               Road     Tambol/Khwaeng 

 อ าเภอ/เขต_________________จังหวัด_________________________รหัสไปรษณีย_์_______________หรอื
 Amphur/Ket            Province                              Postal code         or 
 

2. ชือ่______________________________________________________อาย_ุ________________ปี 

            Name              age              years, 
 อยูบ่า้นเลขที_่___________ถนน____________________________ต าบล/แขวง_______________________ 
 Residing at               Road     Tambol/Khwaeng 
 อ าเภอ/เขต_________________จังหวัด_________________________รหัสไปรษณีย_์_______________หรอื
 Amphur/Ket            Province                              Postal code         or 

 
 
3.  ชือ่______________________________________________________อาย_ุ________________ปี 

            Name              age              years, 
 อยูบ่า้นเลขที_่___________ถนน____________________________ต าบล/แขวง_______________________ 
 Residing at               Road     Tambol/Khwaeng 
 อ าเภอ/เขต_________________จังหวัด_________________________รหัสไปรษณีย_์_______________หรอื
 Amphur/Ket            Province                              Postal code         or 
 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามัญผู ้
ถอืหุน้ประจ าปี 2560 ในวันศกุรท์ี ่28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุ MR214-MR215 ณ สถานทีป่ระชมุ ไบเทค บาง
นา เลขที ่88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General 
Meeting of Shareholders. For the year 2017 on 28 April 2017 at 14.00 hrs. at Meeting Room (MR214-MR215) at Bitec 
Bangna, No. 88th Bangna-Trad Road, Bang Na, Bangkok 10260, or Such other date, time and place as the meeting 
may be adjourned. 

 

อากรแสตมป์ 20 บาท 

Duty Stamp 20Baht 
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 (4)ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้น้ี ดังน้ี 
 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
 
วาระที ่1  รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 

Agenda No.1 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of Shareholders 2016 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง  

 Approve         Disapprove         Abstain 
 
วาระที2่   รบัทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยในรอบปีทีผ่า่นมาและรายงาน 

   ประจ าปี 2559 ของคณะกรรมการ  
Agenda No.2 To consider and approve the report on the Company’s operating results for the fiscal year 2016 and 

annual report prepared by the Board of Director 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง  

 Approve         Disapprove         Abstain 
 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย ปี 2559 
ซึง่ผูส้อบบญัชไีดร้บัรองแลว้ และรายงานของผูส้อบบญัช ีรอบปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

Agenda No.3 To consider and approve the statement of financial position, profit and loss for the year ended 31 
December 2016 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง  

 Approve         Disapprove         Abstain 
 
วาระที ่4  พจิารณาอนุมตัจิา่ยเงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนนิงาน ประจ าปี2559 
Agenda No.4 To consider dividends payment for the operating results of year 2016 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง  

 Approve         Disapprove         Abstain 
 
วาระที ่5  พจิารณาแตง่ต ัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
Agenda No.5 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who retired by 
   rotation 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

การแตง่ต ัง้กรรมการท ัง้ชุด 
The appointment of all directors 

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง  
 Approve         Disapprove         Abstain 
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การแตง่ต ัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 The appointment of certain directors as follows: 
 
1.นายวีระชัย  สธุรีชัย 
 Mr.Virachai Suteerachai 

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง  
 Approve         Disapprove         Abstain 

 
2.นางเพ็ญจันทร ์ ยงวงศไ์พบูลย ์
Mrs. Phenchan Yongvongphaiboon 

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง  
 Approve         Disapprove         Abstain 

    
วาระที ่6 พจิารณาแตง่ต ัง้กรรมการใหมเ่พิม่เตมิ 

Agenda No.6 To consider and approve the appointment of new directors 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 การแตง่ต ัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

The appointment of certain directors as follows: 
1. นางเมธกิานต ์ ชตุพิงศส์ริ ิ
   Mrs.Methikan Chutipongsiri 

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง  

 Approve         Disapprove         Abstain 
 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
Agenda No.7 To consider and approve the Directors’ remuneration for the fiscal year 2017 

    (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง  

 Approve         Disapprove         Abstain 
 
วาระที ่8 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูต้รวจสอบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2560 
Agenda No.8 To consider and approve the appointment of the Company’s auditors for 2017 and to fix their 

remuneration 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(b) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง  

 Approve         Disapprove         Abstain 
 

วาระที ่9 พจิารณาเร ือ่งอ ืน่ ๆ (ถา้ม)ี 
Agenda No.9 Other business (if any) 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง  
 Approve         Disapprove         Abstain 
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(5) การลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุในหนังสอืมอบฉันทะน้ี ใหถ้อืว่าการลงคะแนน
เสยีงนัน้ไม่ถกูตอ้ง และไม่ใชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

 Any of my votes in any agenda performed by the proxy does not act as my voting intention stated in this 
proxy shall consider as faulty Vote and not the vote of shareholder. 

 
(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรอืในกรณีทีท่ี่

ประชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากทีร่ะบุไวข้า้งตน้รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอื
เพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ 
In case I/We have not specified my/our voting intention in and 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. 
 

 
 กจิการใดทีผู่รั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีทีผู่รั้บมอบฉันทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอื
มอบฉันทะใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by 

myself/ourselves, Exception in case of the proxy has abstained vote as specified in this proxy form 
 
 
    ลงชือ่/Signed____________________________________ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
      (            ) 
        วันที/่Date____________________________________ 
 
 

ลงชือ่/Signed____________________________________ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 

      (            ) 
        วันที/่Date____________________________________ 
 
 

ลงชือ่/Signed____________________________________ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 
      (            ) 
        วันที/่Date____________________________________ 
 
 

ลงชือ่/Signed____________________________________ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 

      (            ) 
        วันที/่Date____________________________________ 
 
 
หมายเหตุ/Remarks 

 1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่
สามารถ แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
 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 many proxies for splitting votes. 

 2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected. 
 3. ในกรณีทีม่ีวาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไวใ้นใบประจ า
ตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached 
supplemental Proxy form B. 
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ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

Supplemental Proxy Form B. 
 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท เอเซยี เมทัล จ ากัด (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Asia Metal Public Company Limited. 
 ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 ในวันศกุรท์ี ่28 เมษายน 2560 เวลา 14.00น. ณ หอ้งประชมุ 
MR214 - MR215 ณ สถานที ่ไบเทค บางนา เลขที ่88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน 

เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
 For the Annual General Meeting of shareholder for the year 2017 shall be held on 28 April 2017 at  
14.00 hrs.at Meeting Room (MR214 - MR215) at Bitec Bangna,No. 88th Bangna-Trad Road, Bangna, Bangkok 
10260,or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
  
วาระที_่_____________
เรือ่ง______________________________________________________________________________________ 
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

เห็นดว้ย___________เสยีง       ไม่เห็นดว้ย________เสยีง   งดออกเสยีง_________เสยีง 
Approve                 Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 

 
วาระที_่_____________
เรือ่ง_______________________________________________________________________________________ 
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นดว้ย___________เสยีง       ไม่เห็นดว้ย________เสยีง   งดออกเสยีง_________เสยีง 

Approve                 Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 

 
วาระที_่_____________
เรือ่ง______________________________________________________________________________________ 
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

เห็นดว้ย___________เสยีง       ไม่เห็นดว้ย________เสยีง   งดออกเสยีง_________เสยีง 
Approve                 Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 

 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนังสอืมอบฉันทะถกูตอ้งบรบิูรณ์และเป็นความจรงิทกุประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all 
respects. 
 
 

ลงชือ่/Signed____________________________________ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
      (            ) 
        วันที/่Date____________________________________ 

 
ลงชือ่/Signed____________________________________ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 

      (            ) 
        วันที/่Date____________________________________ 

 
 
 
 


