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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
PROXY Form A. 

เขียนที่   .......................................................  
Written at 

วนัท่ี  .........  เดือน  ................................  พ.ศ. ...............  
Date  Month  Year 

ขา้พเจา้ .....................................................................................................................  สญัชาติ  ........................................  
I / We  Nationality   
อยู่บา้นเลขท่ี  ...................................................................................................................................................................   
Address       

เป็นผูถื้อหุน้สามญัของ บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)   
Being a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited  
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม         หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั        เสียง  ดงันี ้
holding the total amount of       shares and vote equals to votes as follows: 
 หุน้สามญั          หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                 เสียง  
      ordinary share         shares and vote equals to                                             votes 
 หุน้บรุมิสิทธิ         หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                  เสียง 
      preference share        shares   and vote equals to                                             votes 

ขอมอบฉนัทะให ้ 

(1)  นาย / นาง / นางสาว      ..........................................................................................................  อาย ุ  .....................  ปี  
 Mr. / Mrs. / Miss   Age Years 

อยู่บา้นเลขท่ี   .....................  ถนน     ....................................................... ต าบล/แขวง    .............................................  
Address  Road  Sub-District 
อ าเภอ/เขต     ...........................................จงัหวดั       ............................................... รหสัไปรษณีย ์  ...................  หรือ 
District Province Zip Code or 

(2)  นาย / นาง / นางสาว  ..............................................................................................................  อาย ุ ......................  ปี  
 Mr. / Mrs. / Miss   Age Years 

อยู่บา้นเลขท่ี .......................  ถนน  .......................................................... ต าบล/แขวง  ...............................................  
Address  Road  Sub-District 
อ าเภอ/เขต ...............................................จงัหวดั ..................................................... รหสัไปรษณีย ์ ....................  หรือ 
District Province Zip Code or 
 
 
 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty stamp 
20 ฿ 
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(3) นาย / นาง / นางสาว  ..............................................................................................................  อาย ุ ......................  ปี  
 Mr. / Mrs. / Miss   Age Years 

อยู่บา้นเลขท่ี .......................  ถนน  .......................................................... ต าบล/แขวง  ...............................................  
Address  Road  Sub-District 
อ าเภอ/เขต ...............................................จงัหวดั ..................................................... รหสัไปรษณีย ์ ...........................    
District Province Zip Code   
 

คนใดคนหนึ่งเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือที่พึงจะเล่ือนไปในวัน เวลา และ
สถานท่ีอื่นดว้ย 
As my / our proxy holder to attend and vote at the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on 
Thursday, 29 April 2021 at 10:00 a.m. via Electronic Media (E-AGM) or on the date and at the place as may be 
postponed or changed.  

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเอง ทกุประการ 
I / We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting in accordance with this Proxy Form. 

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

 
 

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


