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สาหรับกรณีผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Proxy (Form C.)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่
Written at

Duty stamp
20 ฿

วันที่
Date
(1)

พ.ศ.
Year

ข้าพเจ้า
สัญชาติ
I/ We
nationality
สานักงานตัง้ อยู่เลขที่
The register’s office
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั
as being the custodian of
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
holding the total amount of
 หุน้ สามัญ
ordinary share
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
preference share

(2)

เดือน
Month

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and vote equals to votes as follows:
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and vote equals to
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and vote equals to

เสียง ดังนี ้
เสียง
votes
เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
Hereby appoint to (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per
details as shown in the Enclosure 6)
1. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

ปี อยู่บา้ นเลขที่
years, residing at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
or
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2. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

ปี อยู่บา้ นเลขที่
years, residing at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
or

3. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

ปี อยู่บา้ นเลขที่
years, residing at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือ ที่พึงจะ
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
As my / our proxy holder to attend and vote at the 2022 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on
Tuesday, 26 April 2022 at 14:00 a.m. via Electronic Media (E-AGM) or on the date and at the place as may be
postponed or changed.
(3)

(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I / We hereby appoint the proxy to Vote for me / us in this meeting as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant partial shares of
 หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
ordinary share
shares and vote equal to
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
preference share
shares and vote equal to
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั้ หมด
เสียง
Total voting rights
votes

เสียง
votes
เสียง
votes

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I / We hereby appoint the proxy to vote for me / us in this meeting as follows:

ระเบียบวาระที่ 1 :
Agenda 1 :

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
29 เมษายน 2564
To consider and certify the minutes of the 2021 Annual General Shareholder’s Meeting held
on 29 April 2021

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
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(1)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้วย (Approve)

เสียง (Votes)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

เสียง (Votes)

งดออกเสียง (Abstain)

เสียง (Votes)

ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจาปี 2563
Agenda 2 :
To acknowledge the operating results of the Company and its subsidiaries for the year
2020
(1)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้วย (Approve)

เสียง (Votes)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

เสียง (Votes)

งดออกเสียง (Abstain)

เสียง (Votes)

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษทั และบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
Agenda 3 :
To approve the financial statements of the Company and its subsidiaries and the auditor’s
report for the year ending December 31, 2020
(1)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้วย (Approve)

เสียง (Votes)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

เสียง (Votes)

งดออกเสียง (Abstain)

เสียง (Votes)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
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ระเบียบวาระที่ 4 :

Agenda 4 :

(1)

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของ
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการงดจ่ายเงิน ปั นผล (วาระนี้ได้
ผ่านมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 แล้วเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 แต่เนื่องจาก
ไม่มีวาระอนุ มัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จึงนา
กลับมาขออนุมัติต่อทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 อีกครั้งหนึ่ง)
To approve not to allocate the profit as per performance results of the Company and its
subsidiaries for the year ending December 31, 2020 and not to pay dividend . (This agenda
has passed the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021
on April 29, 2021, but because there is no agenda to approve the financial statements of
the Company and its subsidiaries for the year ended December 31, 2020, therefore brought
it back for approval at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.

ระเบียบวาระที่ 5 :
Agenda 5 :
(1)

เห็นด้วย (Approve)

เสียง (Votes)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

เสียง (Votes)

งดออกเสียง (Abstain)

เสียง (Votes)

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
To consider and approve the appointment of directors in replacement of the directors who
retire by rotation
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ 3 คน
To appoint all 3 directors
เห็นด้วย (Approve)
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)
งดออกเสียง (Abstain)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

เสียง (Votes)
เสียง (Votes)
เสียง (Votes)
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การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
To appoint each director.
(1) นายชาตรี ชื่นสุขสินทรัพย์ (Mr. Chatree Chuensuksinsup)
เห็นด้วย (Approve)
เสียง (Votes)
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)
เสียง (Votes)
งดออกเสียง (Abstain)
เสียง (Votes)
(2) นายประพัฒน์ ยอขันธ์ (Mr. Prapat Yorkhant)
เห็นด้วย (Approve)
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)
งดออกเสียง (Abstain)

เสียง (Votes)
เสียง (Votes)
เสียง (Votes)

(3) นางสาวสุรวงศ์ วรรณปั กษ์ (Ms. Surawongse Wannapak)
เห็นด้วย (Approve)
เสียง (Votes)
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)
เสียง (Votes)
งดออกเสียง (Abstain)
เสียง (Votes)
ระเบียบวาระที่ 6 :
Agenda 6 :
(1)

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจาปี 2565
To approve and determine the remuneration of the Company’s directors for the year 2022
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.

ระเบียบวาระที่ 7 :
Agenda 7 :
(1)

เห็นด้วย (Approve)

เสียง (Votes)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

เสียง (Votes)

งดออกเสียง (Abstain)

เสียง (Votes)

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Other matters (if any)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
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เห็นด้วย (Approve)

เสียง (Votes)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

เสียง (Votes)

งดออกเสียง (Abstain)

เสียง (Votes)

(5)

การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลง
คะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid
and not my voting as a shareholder.

(6)

ในกรณีท่ีขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีท่ี
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่มี ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร
In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the
meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above,
including the case that there is any amendment or additional of any fact, the proxy holder shall have the
right to consider and vote as to his/her consideration.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ เว้นแต่กรณีท่ผี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเอง ทุกประการ
Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as
I/we specify in the proxy form, shall be deems as having been carried out by myself / ourselves in all
respects.
ลงชื่อ .......................................................... ผูม้ อบฉันทะ
Signature( ..................................................) Proxy Grantor
ลงชื่อ .......................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signature ( .................................................) Proxy Holder
ลงชื่อ .......................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signature ( .................................................) Proxy Holder
ลงชื่อ .......................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signature ( .................................................) Proxy Holder

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
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หมายเหตุ / Remark
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ ใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ ที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
The Proxy Form C. only use for shareholder whose names appearing in the foreign investors registration and
he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholders authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the
shareholder
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแน น ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not
split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
4. วาระการเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a
whole or for an individual nominee.
5. ในกรณีท่ีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
In case that any further agendas apart from specified above brought into consideration in the meeting, the
proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form C.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

หน้าที่ 18/20

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 4
ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Supplemental Proxy (Form C.)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
The proxy is granted by a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited (“The Company”).
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
For the 2022 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on Tuesday, 26 April 2022 at 14:00 a.m. via
Electronic Media (E-AGM) or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.
วาระที่
Agenda No.

เรื. ่อง
Subject :

.
.

❑ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
❑ เห็นด้วย
Approve

เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสียง ❑ งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

วาระที่
เรื. ่อง
.
Agenda No. Subject :
.
❑ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
❑ เห็นด้วย
Approve

เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสียง ❑ งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

วาระที่
เรื. ่อง
.
Agenda No. Subject :
.
❑ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
❑ เห็นด้วย
Approve

เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

เสียง ❑ งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete, and true in all respects.

ลงนาม/Signed

ลงนาม/Signed

(

ลงนาม/Signed

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)

(

ลงนาม/Signed

)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
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