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

 

 เขียนที่     
 Written at 

     
วนัท่ี         เดือน          พ.ศ.   

  Date        Month        Year 
 

(1)        ขา้พเจา้        สญัชาต ิ     
                I/ We        nationality                                                                                                                                             

            ส านกังานตัง้อยู่เลขที่           
            The register’s office                   

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั       
as being the custodian of 

 ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท แมกซ ์เมทัล คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”)  
being a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited (“The Company”) 
 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม         หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั        เสียง  ดงันี ้
 holding the total amount of       shares  and having the right to vote equals to votes as follows: 
 หุน้สามญั          หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                 เสียง  
      ordinary share         shares    and having the right to vote equals to                votes 
 หุน้บรุมิสิทธิ         หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                  เสียง 
      preference share        shares   and having the right to vote equals to               votes 

 
(2)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทก็ได ้โดยมีรายละเอยีดตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 10) 
 Hereby appoint to (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per 

details as shown in the Enclosure 10) 
 
 1. ชื่อ     อาย ุ           ปี อยู่บา้นเลขท่ี               

   Name                                 age              years, residing at 
  ถนน    ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต     
  Road                                               Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  
  จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์         หรือ 
  Province                                         Postal Code                or 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำหรับกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น 
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only. 

 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty stamp 
20 ฿ 
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 2. ชื่อ     อาย ุ           ปี อยู่บา้นเลขท่ี               

   Name                                 age                years, residing at 
  ถนน    ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต     
  Road                                                Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet  
  จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์         หรือ 
  Province                                         Postal Code                 or 
 
 3. ชื่อ     อาย ุ           ปี อยู่บา้นเลขท่ี               

   Name                                 age                years, residing at 
  ถนน    ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต     
  Road                                               Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  
  จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์          
  Province                                         Postal Code    

 
 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ใน
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัศกุรท์ี่ 19 มิถนุายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ  หอ้งจตรุทิศ ชัน้  3  โรงแรมโกลเดน้       
ทิวลิป  ซอฟเฟอรนิ  กรุงเทพ    เลขท่ี  92   ซอยแสงแจ่ม  ถนนรมิคลองบางกะปิ   แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ หรือ 
ที่พึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

As my / our proxy holder to attend and vote at the 2020   Annual General Shareholders’ Meeting to be 
held on Friday 19 June 2020 at 09.00 a.m. at  Chaturathit room, 3rd Floor, Golden tulip sovereign hotel Bangkok,  
92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok or on the date and at the place as may be 
postponed or changed. 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
I / We hereby appoint the proxy to Vote for me / us in this meeting as follows:   
  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

    Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote  
  มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

    Grant partial shares of   
 หุน้สามญั        หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั           เสียง  
    ordinary share        shares   and have the right to vote equal to                         votes 
 หุน้บรุมิสิทธิ        หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
    preference share      shares    and have the right to vote equal to               votes 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด    เสียง 
Total voting rights       votes  

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
I / We hereby appoint the proxy to vote for me / us in this meeting as follows:  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate                in all respects.  
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
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ระเบียบวำระที ่1 : พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 

Agenda 1 : To consider and certify the minutes of the 2019 Annual General Shareholder’s Meeting.  

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวำระที ่2 : พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ ำปี 2562 และแผนงำน
ปี 2563 

Agenda 2 : To acknowledge the operating results of the Company and its subsidiaries for the year 
2019 and business plan for the year 2020. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวำระที ่3 : พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรำยงำนผู้สอบ

บัญชี ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 

Agenda 3 : To approve the financial statements of the Company and its subsidiaries and the auditor’s 
report for the year ending December 31, 2019. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวำระที ่4 : พิจำรณำอนุมัติไม่จัดสรรเงินก ำไรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย ของ

รอบระยะเวลำบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 และกำรงดจ่ำยเงนิปันผล 
Agenda 4 : To approve not to allocate the profit as per performance results of the Company and its 

subsidiaries for the year ending December 31, 2019 as legal reserve and not to pay 
dividend. 
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 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวำระที ่5 : พิจำรณำอนุมัติกำรให้สัตยำบันค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2562 และขออนุมัติก ำหนด

ค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2563 

Agenda 5 : To approve the rectify of remuneration of directors for the year 2019, and approve the 
remuneration of directors for the year 2020. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวำระที ่6 : พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2563 

Agenda 6 : To approve the appointment of the auditor and fix of the auditing fee for the year 2020. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวำระที ่7 : พิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำลงทุนในบริษัท    เดอะ มำสเตอร์  เรียลเอสเตท  จ ำกัด  และ 
บริษัท อริยำ เอสเตท จ ำกัด  

Agenda 7 :              To approve to acquire common shares of  The  Master  Real  Estate  Company Limited  
           and Ariya Estate Company Limited. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 



 ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8 

 
 

ระเบียบวำระที่  8 :    พิจำรณำอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกเดิม 99,555,048,070 บำท  เป็น 
29,850,292,824 บำท โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ ำหน่ำยของบริษัทจ ำนวน 
69,704,755,246 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 69,704,755,246 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้น
ละ 1 บำท 

Agenda 8 :             To approve and propose to the shareholders’ meeting to approve the reduction of the  
  share capital of the Company from 99,555,048,070 baht to 29,850,292,824 baht by 

canceling shares that the Company has not issued in the amount of baht 69.704,755,246. 
The number of shares is 69,704,755,246 with par value of 1 baht per share. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวำระที ่9 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้

สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
Agenda 9 :              To  approve  the  amendment  of  Clause 4.  of  Memorandum  of   Association  of  the    

         Company to be in accordance with the decrease of the registered capital. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวำระที ่10 พิจำรณำอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกทุนจดทะเบียนจากเดิมจ ำนวน 

29,850,292,824 บำท เป็น 85,819,591,869 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่จ ำนวน 

55,969,299,045 หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 1 บำท 

Agenda 10 :             To  approve  and  propose  the  shareholders’ meeting  to  approve  the   increase   of  
           registered capital from the authorized capital of the former of 29,850,292,824  baht  to   
          85,819,591,869 baht  by  issuing new ordinary shares of 55,969,299,045  shares  with  
          par value of 1 baht per share. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
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 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวำระที่ 11     พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

Agenda 11:         To  approve  the  amendment  of  Clause 4.   of  Memorandum  of  Association  of  the    
         Company to be in accordance with the increase of the registered capital. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวำระที ่12     พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทจ ำนวน 55,969,299,045 หุ้น 

Agenda 12 :            To the allotment increase of ordinary share capital  of  the  amount  of  55,969,299,045 
          shares. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวำระที่ 13 :   พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรใหม่เข้ำแทนกรรมกำรที่ลำออกและกรรมกำรซ่ึงออกจำก
ต ำแหน่งตำมวำระ 

Agenda 13 : To approve the election of directors to replace those who will retire by rotation and appoint 
to new director.  

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 คน 

 To appoint all 3 directors 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
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  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 To appoint each director. 

(1) ดร.สจุิตร จนัทรส์ว่าง (Dr.Sujit Chansawang) 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

(2) นางสาวเยาวโรจน ์กล่ินบญุ (Ms.Yaowarote Klinboon) 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

(3) นายชาญณรงค ์แกว้ไตรรตัน ์ (Mr.Channarong Kaewtrirat)  

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวำระที ่14 : เร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 

Agenda 14 : Other matter (if any). 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (For)  ไม่เห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนัง สือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่า การ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณี
ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก
ประการตามที่เห็นสมควร 

 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. 
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กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือ

มอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเอง ทกุประการ 

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  ..........................................................  ผูม้อบฉนัทะ 
Signature( .................................................. ) Proxy Grantor 

ลงชื่อ  ..........................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder 

ลงชื่อ  ..........................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder 
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หมำยเหตุ / Remark 
 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้        

คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
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. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

Power of attorney from the shareholders authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the 
shareholder 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
  Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian 

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได  ้
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. วาระการเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้น              
ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ 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. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Supplemental Proxy (Form C.) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”)  
The proxy is granted by a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited (“The Company”). 
 
ในประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวันศุกรท์ี่ 19 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ  หอ้งจตุรทิศ ชั้น  3  โรงแรม
โกลเดน้  ทิวลิป  ซอฟเฟอริน กรุงเทพ    เลขที่  92   ซอยแสงแจ่ม  ถนนริมคลองบางกะปิ   แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ หรือที่พึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
For the 202 0  Annual General Shareholders’ Meeting to be held on Friday 19 June 2020 at 09.00 a.m.  at  
Chaturathit room, 3rd Floor, Golden tulip sovereign hotel Bangkok,  92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bang Kapi, 
Huai Khwang, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

       
วำระที ่             . เรื่อง                                                                                                           .                  
Agenda No.           Subject :                                                                                                                                                . 

❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects. 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
 ❑ เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย    เสียง ❑  งดออกเสียง     เสียง 
              Approve  votes   Against    votes     Abstain                   votes 

วำระที ่             . เรื่อง                                                                                                               .                  
Agenda No.           Subject :                                                                                                                                                  .                                                                                                                                                   
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects. 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
 ❑ เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑  งดออกเสียง    เสียง 
               Approve   votes    Against      votes    Abstain                   votes 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉนัทะถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, completed and true in all respects. 
 
       ลงนาม/Signed          ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                             (                                              ) 
 
                                           ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                            (                         ) 
 
    ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                           (                     ) 


