่ มาด้วย4
สิง่ ทีส
่ ง

ื มอบฉ ันทะ แบบ ข.
แบบหน ังสอ
Proxy (Form B)
เลขทะเบียนผู ้ถือหุ ้น_____________________
Shareholder’s Registration No.

อากรแสตมป์ 20 บาท

Duty Stamp 20Baht

เขียนที_่ _______________________
Written at
วันที่ _____เดือน ________พ.ศ.____
Date
Month
Year

(1) ข ้าพเจ ้า_____________________________สัญชาติ________อยู่บ ้านเลขที_
่ ___ถนน_______________
I/We
Nationality
Residing at
Road
ตาบล/แขวง__________________อาเภอ___________________จังหวัด________________รหัสไปรษณีย_
์ ________
Tambol/Khwaeng
Amphur/Ket
Province
Postal code
(2) เป็ นผู ้ถือหุ ้นของบริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Asia Metal Public Limited (‘the Company’)
้ รวม _____________หุ ้น และออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ__________________เสียง ดังนี้
โดยเป็ นผู ้ถือหุ ้นจานวนทัง้ สิน
Holding the total amount of
Shares and have the rights to vote equal to
Votes as follows:
หุ ้นสามัญ_______________________หุ ้น ออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ__________________________เสียง
Ordinary share
Shares and have the rights to vote equal to
Votes
หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ_____________________หุ ้น ออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ__________________________เสียง
Preference share
Shares and have the rights to vote equal to
Votes
(3)ขอมอบฉันทะให ้
Hereby appoint
่ ______________________________________________________อายุ_________________ปี
1. 
ชือ
age
years,
Name
อยูบ
่ ้านเลขที_
่ ___________ถนน____________________________ตาบล/แขวง_______________________
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต_________________จังหวัด_________________________รหัสไปรษณีย_
์ _______________หรือ
Amphur/Ket
Province
Postal code
or
่ ______________________________________________________อายุ_________________ปี
ชือ
Name
age
years,
อยูบ
่ ้านเลขที_
่ ___________ถนน____________________________ตาบล/แขวง_______________________
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต_________________จังหวัด_________________________รหัสไปรษณีย_
์ _______________หรือ
Amphur/Ket
Province
Postal code
or
2.

่ ______________________________________________________อายุ_________________ปี
ชือ
Name
age
years,
อยูบ
่ ้านเลขที_
่ ___________ถนน____________________________ตาบล/แขวง_______________________
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต_________________จังหวัด_________________________รหัสไปรษณีย_
์ _______________หรือ
Amphur/Ket
Province
Postal code
or
3. 

คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู ้แทนของข ้าพเจ ้าเพือ
่ เข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้าในการประชุมสามัญผู ้
ถือหุ ้นประจาปี 2561 ในวันศุกร์ท ี่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห ้องประชุม SILK1 ณ สถานทีป
่ ระชุม ไบเทค บางนา เลขที่
88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรือทีจ
่ ะพึงเลือ
่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ
่ น
ื่ ด ้วย
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 2018 on 27 April 2018 at 14.00 hrs. at Meeting Room (SILK1) 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.

่ มาด้วย4
สิง่ ทีส
่ ง
(4)ข ้าพเจ ้าขอมอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนแทนข ้าพเจ ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:
วาระที่ 1
ร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจาปี 2560
Agenda No.1
To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of Shareholders 2017
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที2
่

ร ับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษ ัทฯและบริษ ัทย่อยในรอบปี ทีผ
่ า
่ นมาและรายงาน
ประจาปี 2560 ของคณะกรรมการ
Agenda No.2
To consider and approve the report on the Company’s operating results for the fiscal year 2017 and
annual report prepared by the Board of Director
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 3

พิจารณาอนุม ัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จของบริษ ัทฯและบริษ ัทย่อย ปี 2560
้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2560
ซึง่ ผูส
้ อบบ ัญชีได้ร ับรองแล้ว และรายงานของผูส
้ อบบ ัญชี รอบปี สิน
Agenda No.3
To consider and approve the statement of financial position, profit and loss for the year ended 31
December 2017
ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 4
พิจารณาอนุม ัติจา่ ยเงินปันผลสาหร ับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2560
Agenda No.4
To consider dividends payment for the operating results of year 2017
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 5
Agenda No.5

พิจารณาแต่งตงกรรมการใหม่
ั้
แทนกรรมการทีค
่ รบกาหนดออกตามวาระ
To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who retired by
rotation
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
การแต่งตงกรรมการท
ั้
งชุ
ั้ ด
The appointment of all directors
เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

่ มาด้วย4
สิง่ ทีส
่ ง

การแต่งตงกรรมการเป
ั้
็ นรายบุคคล
The appointment of certain directors as follows:
1. นายพิบล
ู ศักดิ์ อรรถบวรพิศาล
Mr.Piboonsak Arthabowornpisan
เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

2.นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
Mr. Chusak Yongvongphaiboon
เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

3.เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต
Sub.Lt. Suree Buranathanit
เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6
พิจารณาอนุม ัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
Agenda No.6
To consider and approve the Directors’ remuneration for the fiscal year 2018
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาแต่งตงผู
ั้ ต
้ รวจสอบบ ัญชี และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2561
To consider and approve the appointment of the Company’s auditors for 2018 and to fix their
remuneration
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(b) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 7
Agenda No.7

วาระที่ 8
พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ้ามี)
Agenda No.8
Other business (if any)
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

่ มาด้วย4
สิง่ ทีส
่ ง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู ้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให ้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนัน
้ ไม่ถก
ู ต ้อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข ้าพเจ ้าในฐานะผู ้ถือหุ ้น
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.
ั เจนหรือในกรณีทท
(6) ในกรณีทข
ี่ ้าพเจ ้าไม่ได ้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบุไว ้ไม่ชด
ี่ ี่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรือ
่ งใดนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้นรวมถึงกรณีทม
ี่ ก
ี ารแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงหรือ
ิ ธิพจ
เพิม
่ เติมข ้อเท็จจริงประการใด ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้า
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.
ี่ ู ้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข
่ ้าพเจ ้าระบุในหนังสือ
กิจการใดทีผ
่ ู ้รับมอบฉันทะได ้กระทาไปในการประชุม เว ้นแต่กรณีทผ
มอบฉันทะให ้ถือเสมือนว่าข ้าพเจ ้าได ้กระทาเองทุกประการ
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
่ /Signed____________________________________ผู ้มอบฉันทะ/Grantor
ลงชือ
(
)
วันที/่ Date____________________________________
่ /Signed____________________________________ผู ้รับมอบฉันทะ/Proxy
ลงชือ
(
)
วันที/่ Date____________________________________
่ /Signed____________________________________ผู ้รับมอบฉันทะ/Proxy
ลงชือ
(
)
วันที/่ Date____________________________________
่ /Signed____________________________________ผู ้รับมอบฉันทะ/Proxy
ลงชือ
(
)
วันที/่ Date____________________________________
หมายเหตุ/Remarks
1. ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ อบฉันทะจะต ้องมอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู ้เข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถ แบ่งแยกจานวนหุ ้นให ้ผู ้รับมอบฉันทะหลายคนเพือ
่ แยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.
3. ในกรณีทม
ี่ วี าระทีจ
่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น ผู ้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม
่ เติมไว ้ในใบประจา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.

่ มาด้วย4
สิง่ ทีส
่ ง

ื มอบฉ ันทะแบบ ข.
ใบประจาต่อแบบหน ังสอ
Supplemental Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู ้ถือหุ ้นของบริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Asia Metal Public Company Limited.
ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2561 ในวันศุกร์ท ี่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00น. ณ ห ้องประชุม
SILK1 ณ สถานที่ ไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรือทีจ
่ ะพึงเลือ
่ นไปในวัน เวลา และ
สถานทีอ
่ น
ื่ ด ้วย
For the Annual General Meeting of shareholder for the year 2018 shall be held on 27 April 2018 at
14.00 hrs.at Meeting Room (SILK1) 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_
่ _____________
เรือ
่ ง______________________________________________________________________________________
Agenda
Re:
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด ้วย___________เสียง
 ไม่เห็นด ้วย________เสียง  งดออกเสียง_________เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
วาระที_
่ _____________
เรือ
่ ง_______________________________________________________________________________________
Agenda
Re:
ิ ธิพจ
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด ้วย___________เสียง
 ไม่เห็นด ้วย________เสียง  งดออกเสียง_________เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
วาระที_่ _____________
เรือ
่ ง______________________________________________________________________________________
Agenda
Re:
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด ้วย___________เสียง
 ไม่เห็นด ้วย________เสียง  งดออกเสียง_________เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
ข ้าพเจ ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต ้องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all
respects.
่ /Signed____________________________________ผู ้มอบฉันทะ/Grantor
ลงชือ
(
)
วันที/่ Date____________________________________
่ /Signed____________________________________ผู ้รับมอบฉันทะ/Proxy
ลงชือ
(
)
วันที/่ Date____________________________________

