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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
PROXY Form B. 

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 ้ 
Hereby appoint 

(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 ฿ 



 สิ่งทีส่่งมาด้วย 4 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.                                                                                 หน้าที ่5/20 

 

 
(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  
 

คนหน่ึงคนใดเพียงผูเ้ดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญั        
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565   วนัศกุรท์ี่ 30 ธันวาคม  2565  เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) หรือที่พึงจะเล่ือนไปใน
วนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
As my/our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 to be 
held on Friday, 30 December 2022 at 14:00 a.m. via Electronic Media (E-EGM) or on the date and at the place as 
may be postponed or changed. 
ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 
I / We therefore would like to vote as follows for each agenda: 

ระเบียบวาระที ่1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี    2565      ซ่ึงประชุมเม่ือวันที ่ 
26 เมษายน  2565   

Agenda 1 : To consider and certify the minutes of the 2022 Annual General Shareholder’s Meeting 
held on 26 April 2022 

 (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 (Approve)  ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที ่2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2563 
Agenda 2 :           To acknowledge the operating results of the Company and its subsidiaries for the year 

2020 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
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The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (Approve)  ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที ่3 : พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงนิของบริษทัและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบญัชี 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธนัวาคม 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) 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 (Approve)  ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที ่4 : พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของ

รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด วันที ่31 ธันวาคม 2563 และการงดจ่ายเงนิปันผล 

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, 2020 and not to pay dividend .  

 (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 (Approve)  ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

 เห็นดว้ย (Approve)  ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที ่5 : พิจารณาอนุมัติเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
Agenda 5 : To consider and approve the increase of number of directors of the Company and 

appointment of new directors. 

 (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. 

  อนมุตัิเพิ่มจ านวนกรรมการบรษิัท 
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 To approve the increase of number of directors of the Company 

 เห็นดว้ย (Approve)  ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

  การแต่งตัง้กรรมการใหม่ 

 To appoint of new director. 

นายไตรรตัน ์ฉตัรแกว้ (Mr. Trairat Chatkaew) 

 เห็นดว้ย (Approve)  ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที ่6 : พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 
Agenda 6 : To approve and determine the remuneration of the Company’s directors for the year 2022  

 (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 (Approve)  ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที ่7 : พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 7 : Other matters (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 (Approve)  ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อว่า การลงคะแนนเสียง

นัน้ไม่ถกูตอ้ง 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. 

ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมี

การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม

ขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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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. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเอง ทกุประการ 

I / We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy 
holder which is not 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 

 
หมายเหต ุ/ Remarks : 

1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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. 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
In agenda regarding the appointment of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as 
a whole or for an individual nominee. 
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3. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ า
ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the 
proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ(แบบ ข) 
Attachment to PROXY Form (Form B.) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ ของ บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited. 
ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565   วนัศกุรท์ี่   30   ธันวาคม  2565   เวลา   14.00 น.   ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์   (E-
EGM) หรือที่พึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย  
For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 to be held on Friday, 30 December 2022 at 
14:00 p.m. via Electronic Media (E-EGM) or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

ระเบียบวาระท่ี _____ :เรื่อง ___________________________________________________________________________ 
Agenda  : Subject : 

 (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 (Approve)  ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระท่ี _____ : เรื่อง ___________________________________________________________________________ 

Agenda  : Subject : 

 (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 (Approve)  ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระท่ี _____ : เรื่อง ___________________________________________________________________________ 

Agenda  : Subject : 

 (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 (Approve)  ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true. 

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


