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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
PROXY Form B. 

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

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

ข้าพเจ้า………………………..…. ..............................................................................  สญัชาติ  ........................................  
I / We Nationality   
อยูบ้่านเลขท่ี   ..................................................................................................................................................................   
Address          
เป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของ บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) จ านวนหุ้น   .....................................................  หุ้น 
Being a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited holding the total amount of ordinary share
 .......................................................................shares 

ขอมอบฉนัทะให้  
Hereby appoint 

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

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้ เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2561 ในวนัพธุที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1-3 ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน 
กรุงเทพ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่พงึจะเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty stamp 
20 ฿ 
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As my / our proxy holder to attend and vote at the 2018  Annual General Shareholders’ Meeting to be held on 18 
April 2018 at 02.00 p.m. at Fortune 1-3, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune, 1 Ratchadapisek Road, Dindang, 
Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
I / We therefore would like to vote as follows for each agenda: 

ระเบียบวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 
Agenda 1 : To consider and certify the minutes of the 2017 Annual General Shareholder’s Meeting  

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

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

 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2560 และ
แผนงานปี 2561 

Agenda 2 : To acknowledge report of Company’s and its subsidiary’s performance of year 2017 and 
2018 plan. 

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

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

 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

Agenda 3 : To consider and approve the financial statements of the Company and its subsidiaries and 
the auditor’s report for the year ending December 31, 2017. 

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
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 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของ
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการงดจ่ายเงนิปันผล 

Agenda 4 : To consider and approve not to allocate the profit as per performance results of the Company 
and its subsidiaries for the year ending December 31, 2017 as legal reserve and not to pay 
a dividend. 

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

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

 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 5 : To consider and approve the appointment of the directors in replacement of                        

those retiring by rotation and the appointment of new director to replace the resigned director.  

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

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

  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 คน 
 To appoint all 3 directors 

 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 To appoint each director. 

(1) นายอิทธิชยั อรุณศรีแสงไชย  (Mr. Itthichai Arungsrisangchai) 
 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 
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(2) นายพิทยาพล นาถธราดล (Mr. Pittayapol Nattaradol) 
 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

(3) นายธน ุสขุบ าเพิง  (Mr. Tanu Sukbamphoeng) 
 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
Agenda 6 : To consider and approve the determination of remuneration of directors for the year 2018. 

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

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

 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 
Agenda 7 : To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the auditing 

fee for the year 2018. 

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

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

 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

ระเบียบวาระที่ 8 : เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8 : Other matter (if any). 

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

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

 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 
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การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสยีง
นัน้ไมถ่กูต้อง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
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. 

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชมุมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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. 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเอง ทกุประการ 
I / We shall 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. 

ลงช่ือ  ..........................................................  ผู้มอบฉนัทะ 
Signature( .................................................. ) Proxy Grantor 

ลงช่ือ  ..........................................................  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder 

ลงช่ือ  ..........................................................  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder 
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หมายเหต ุ/ Remarks : 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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. 

3. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ า
ตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ 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.) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited. 
ในประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัพธุที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอร์จนู 1-3 ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ 
เมอร์เคยีว ฟอร์จนู กรุงเทพ เลขที ่1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ หรือที่พงึจะเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย  
For the the 2018 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on 18 April 2018 at 02.00 p.m. at Fortune 1-3, 
3rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune, 1 Ratchadapisek Road, Dindang, Bangkok or such other date, time and 
place as the meeting may be adjourned. 

ระเบียบวาระท่ี _____ :เร่ือง ___________________________________________________________________________ 
Agenda  : Subject : 

 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

ระเบียบวาระท่ี _____ : เร่ือง ___________________________________________________________________________ 
Agenda  : Subject : 

 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

ระเบียบวาระท่ี _____ : เร่ือง ___________________________________________________________________________ 
Agenda  : Subject : 

 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true. 

ลงช่ือ  ..........................................................  ผู้มอบฉนัทะ 
Signature( .................................................. ) Proxy Grantor 

ลงช่ือ  ..........................................................  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder 

ลงช่ือ  ..........................................................  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder 

 




