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ข้อปฏิบตัิและเอกสารส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) และการมอบฉันทะ 
 

 
การเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 
 
1. แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ส่ิงที่ส่งมาดว้ยที่ 6  โดยขอใหท้่านระบุขอ้มลู 

ใหค้รบถว้น โดยขอ้มลูอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศพัทม์ือถือของท่านใหช้ดัเจน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัส่งวิธีการเขา้
รว่มประชมุ 

2. เอกสารหรือหลักฐานทีผู้่ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องส่งมอบก่อนเข้าร่วมประชุม 
ในการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุใหผู้ถื้อหุน้แสดงเอกสาร ดงันี ้
1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหซ้ึ่งตอ้งมีภาพถ่ายของผูถื้อหุน้ดว้ย หรือส าเนา
หนงัสือเดินทาง (กรณีผูถื้อหุน้เป็นชาวต่างประเทศ)ที่ยงัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง กรณีมีการแกไ้ข      
ชื่อ-สกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย 

2. การมอบฉันทะ (ขอแนะน าใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และระบกุารออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ) 

หนงัสือมอบฉันทะฉบบัจริง (ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4))  

โปรดกรอกขอ้มลูและลงลายมือชื่อของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะใหค้รบถว้น ทัง้ในหนงัสือมอบฉนัทะและใบประจ า
ต่อ หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความที่ส าคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวท้กุแหง่ โดยหนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติด
อากรแสตมป์ 20 บาท 

เอกสารทีต่้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 

(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรอื่นที่ทางราชการออกใหซ้ึ่งตอ้งมีภาพถ่ายของผูม้อบฉันทะดว้ย หรือส าเนา
หนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะ (กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง
โดยผูม้อบฉนัทะ 

(2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งตอ้งมีภาพถ่ายของผูม้อบฉันทะดว้ย หรือส าเนา
หนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะ (กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง
โดยผูร้บัมอบฉนัทะ  

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสาร ดงัต่อไปนี ้

(1) หนังสือมอบฉันทะที่ลงนามโดยผู้มีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวง
พาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อายไุม่เกิน 30 วนั พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

(2) กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใหส่้งส าเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคลซึ่งออกใหโ้ดยกระทรวง
พาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อายไุม่เกิน 30 วนั ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้ม
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

แบบฟอรม์การลงทะเบียนส าหรบัการเขา้รว่มประชมุผูถ้ือหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) และการมอบฉนัทะ                                                 หนา้ที่ 2/3                                                                               

 

(3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ส่งส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดย
หน่วยงานราชการที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ โดยหนงัสือรบัรองนิติบุคคลดงักล่าว ตอ้งผ่านการรบัรองจาก
โนตารีพบับลิค หรือหน่วยงานราชการท่ีมีอ  านาจ อายไุม่เกิน 1 ปี 

 ส าหรบันิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิไดม้ีตน้ฉบับเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมา
พรอ้มกนัดว้ย และใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ ลงนามรบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

(4) ผูร้บัมอบฉันทะตอ้งน าส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรอื่นที่ทางราชการออกใหซ้ึ่งตอ้งมีภาพถ่ายของผูร้บั
มอบฉันทะดว้ย หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีผูร้บัมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

กรณีผูถื้อหุน้ที่ประสงคใ์ชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุม สามารถพิจารณามอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระ 1 
ท่านที่ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบตัิหนา้ที่ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ดงัมีรายชื่อดงันี ้

 (1)        นายพิพทัธ ์ชนะสงคราม               กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ  

การมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อในขา้งตน้ หรือมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชมุแทน กรุณากรอกรายละเอียด
ในหนงัสือมอบฉันทะที่บริษัทจดัส่งมาใหพ้รอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุม และขอใหท้่านส่งหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว พรอ้มส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนของท่านกลบัมายงับรษิัทภายในวนัที่ 23 ธันวาคม 2565  
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ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 
 
ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่มีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุตอ้งส่งแบบฟอรม์การลงทะเบียนส าหรบัการเขา้ร่วมประชมุผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) และหลกัฐานแสดงตวัตน ดงักล่าวขา้งตน้มายงับรษิัท ภายในวันที ่23 ธันวาคม 2565 ผ่านช่องทาง ดงันี ้
• ช่องทาง E-mail: ratchanee.c@maxmetalcorp.co.th ; oraphan.f@maxmetalcorp.co.th  หรือ 
• ช่องทางไปรษณีย:์    บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
                                 ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์

เลขที่  90 อาคารซดีบัเบิล้ย ูทาวเวอร ์หอ้ง บี 2202 ชัน้ 22 ถนนรชัดาภิเษก  แขวงหว้ยขวาง  เขตหว้ยขวาง  
กรุงเทพฯ 10310  โทร.   02 168 3018-19  

เมื่อผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมและไดร้บัการตรวจสอบครบถว้นแลว้ ท่านจะไดร้บั  E-Mail จ านวน 

2 ฉบบัจากทางผูใ้หบ้ริการจดัประชมุฯ ซึ่งจะเป็น Link ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุม และคู่มือการเขา้ใชง้านระบบ ก่อนวนัประชุม 2 วนั 

โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบการประชมุ E-EGM โดยละเอียด กรณีที่ยงัไม่ไดร้บั E-Mail ดงักล่าวภายในวนัที่ 28 ธันวาคม 2565

ใหต้ิดต่อบรษิัทโดยทนัที 

ขอใหท้่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านโดยละเอียด  ทัง้นีร้ะบบจะเปิดใหท้่านเขา้ร่วมประชุมล่วงหนา้ ตัง้แต่ เวลา 13.00น. และเริ่ม
การประชมุในเวลา 14.00 น.  

 
ทัง้นี ้ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นงดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่าน แก่บุคคลอื่นซ่ึงไม่มีสิทธิ
ตามกฎหมายการเข้าร่วมประชุม เน่ืองจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือผู้รับมอบฉันทะเท่าน้ันที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และ
การให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) แก่บุคคลอื่นทีไ่ม่มีสิทธิตามกฎหมายในการเข้าร่วมประชุมอาจท าให้
ท่าน และ/หรือบุคคลซ่ึงไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมน้ันมีความรับผิดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ทีไ่ด้แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวข้องได้ 
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 วนัท่ี......................เดือน......................พ.ศ....................... 

                                                                                                Date                    Month                    Year 

(1) ขา้พเจา้.............................................................หมายเลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง.............................................. 

I/We,                                                                 Identification Card/Passport number 

สญัชาติ........................บา้นเลขท่ี........................ถนน......................................ต าบล/แขวง...................................... 

Nationality                  Residing at No.               Road                                             Sub district 

อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์.................................. 

District                                                  Province                                           Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

Being a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited 

                     โดยถือหุน้รวมทัง้สิน้ ........................................................................................ หุน้ 

                     Holding the total amount of                                                                               shares  

ลงชื่อ/Signed.........................................................ผูถื้อหุน้/Shareholder  

               (..........................................................) 

                            d          y 

                        ประสงคจ์ะรว่มประชมุและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสส์  าหรบัการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2565  
                        I would like to participate the E-AGM for Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 

                                  เขา้รว่มประชุมดว้ยตวัเอง 
                                  Self-Attending 
                                  มอบฉนัทะให ้(นาย/นาง/นางสาว)………………………………….................. ไดเ้ขา้รว่มประชมุดงักล่าวขา้งตน้ 
                                  Proxy to                                                                                                                 attend the meeting. 
                 (3)  ขอ้มลูในการจดัส่งวิธีการเขา้รว่มประชมุ 
                        Please send the Link to join the meeting by below email 
          g 
                                         อีเมล………………………………………………………………………....…(โปรดระบ)ุ 
 E-Mail                    Please fil in the blank. 
      พ 
                                         โทรศทัพม์ือถือ………………………………………………………………....(โปรดระบ)ุ 
 Mobile Number                 Please fil in the blank. 
                 (4)  จดัส่งเอกสารเพื่อยืนยนัตวัตน ตามเอกสารแนบ 5 วิธีการเขา้รว่มประชมุ ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 
                   Please submit the required document per an attachment 5 by 23 December 2022. 
                 (5)  เมื่อไดร้บัการยืนยนัตวัตน บริษัทฯ จะจดัส่งลิงคก์ารเขา้ร่วมประชมุและวิธีการเขา้รว่มประชมุไปยงัอีเมลที่ท่านไดร้ะบุ               
                       Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email 
                 (6)  ในวนัประชมุผูถ้ือหุน้จะตอ้งเตรียม เลขบญัชีผูถ้ือหุน้ และเลขบตัรประชาชนไว ้ส  าหรบัการเขา้ร่วมประชมุ 
                        Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.  
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