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             สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy (Form C) 

 
เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น_____________________ 
Shareholder’s Registration No. 

เขียนที_่____________________________ 
Written at 
วันท่ี _____เดือน __________พ.ศ._______ 
 

(1) ข้าพเจ้า______________________สัญชาต_ิ_______อยู่บ้านเลขท่ี__________ถนน___________________ 
 I/We            Nationality        Residing at             Road 
ต าบล/แขวง___________________อ าเภอ___________________จังหวัด_______________รหัสไปรษณยี_์________ 
Tambol/Khwaeng           Amphur/Ket   Province           Postal code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซีย เมทลั จ ากัด (มหาชน)  
 Being a shareholder of Asia Metal Public Limited (‘the Company’) 
โดยเป็นผู้ถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม ________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ________________เสียง ดังนี ้
Holding the total amount of        Shares and have the rights to vote equal to       Votes as follows: 
 หุ้นสามญั_______________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ__________________________เสยีง 
 Ordinary share                           Shares and have the rights to vote equal to                   Votes 
 หุ้นบุริมสิทธิ_____________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ__________________________เสยีง 
 Preference share                          Shares and have the rights to vote equal to                   Votes 

(3) ขอมอบฉันทะให ้
 Hereby appoint 

1) ช่ือ________________________________________________________อาย_ุ_______________ปี 
     Name                age                     years, 

อยูบ่้านเลขท่ี________________ถนน________________________ต าบล/แขวง______________________ 
Residing at                   Road      Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต______________________จังหวัด______________________รหสัไปรษณีย_์____________หรือ 
Amphur/Ket         Province             Postal code       or 
2) ช่ือ________________________________________________________อาย_ุ_______________ปี 

     Name                age                     years, 
อยู่บ้านเลขที_่_______________ถนน________________________ต าบล/แขวง______________________ 
Residing at                   Road      Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต______________________จังหวัด______________________รหสัไปรษณีย_์____________หรือ 
Amphur/Ket         Province             Postal code       or 
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3) ช่ือ________________________________________________________อาย_ุ_______________ปี 
     Name                age                     years, 

อยู่บ้านเลขที_่_______________ถนน________________________ต าบล/แขวง______________________ 
Residing at                   Road      Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต______________________จังหวัด______________________รหสัไปรษณีย_์____________หรือ 
Amphur/Ket         Province             Postal code       or 

  
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1-SILK2 ณ สถานที่ ไบเทค บาง
นา เลขท่ี 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 
Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 on 28 April 2021 at 14.00 hrs. at Meeting Room 
(SILK1-SILK2) at Bitec Bang-na,No. 88th Bang-na-Trad Road, Bang Na, Bangkok 10260 or such other date, time 
and place as the meeting may be adjourned. 

   
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้
 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
  มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นท้ังหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
  มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ_____________หุ้น และมสีทิธิออกเสียงลงคะแนนได_้____________เสียง 
 Grant partial shares of Ordinary share    share, and have the rights to vote equal to   vote 

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้
 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
 
วาระที่  1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
Agenda No.1 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of Shareholders 2021 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(1) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all 

respects 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  

 Approve         Disapprove         Abstain 
 

วาระที่  2  พิจารณารับรองรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจ าปี 2564 ของ
คณะกรรมการ 

Agenda No.2 To consider and approve the report on the Company’s operating results for the fiscal year 
2021 and annual report prepared by the Board of Director 
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 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all 

respects 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย___________เสียง       ไม่เห็นด้วย________เสียง     งดออกเสียง_________เสียง 
      Approve          Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทป ี2564 ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของ
ผู้สอบบัญชี รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

Agenda No.3 To consider and approve the statement of financial position, profit and loss for the year 
ended 31 December 2021 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all 

respects 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย___________เสียง       ไม่เห็นด้วย________เสียง     งดออกเสียง_________เสียง 
      Approve          Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 

 

วาระที่ 4   พิจารณารับทราบการจ่ายปันผลประจ าปี 2564 
Agenda No.4 To consider and acknowledge the dividend payment for the year 2021 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all 

respects 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย___________เสียง       ไม่เห็นด้วย________เสียง     งดออกเสียง_________เสียง 
      Approve          Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 

 

วาระที่ 5  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
Agenda No.5 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who  

retired by rotation 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all 
respects 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
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การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
The appointment of all directors 

 เห็นด้วย___________เสียง    ไม่เห็นด้วย________เสียง    งดออกเสียง_________เสียง 
Approve                 Votes        Disapprove        Votes       Abstain                   
Votes 
การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
 The appointment of certain directors as follows: 
1. นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย ์ 
 Miss Chananya Yongvongphaiboon  

 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  
 Approve         Disapprove         Abstain 
 

2. นางไทศิกา ไพรสงบ  
Mrs. Taisika Praisangob 

 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  
 Approve         Disapprove         Abstain 
 

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
Agenda No.6 To consider and approve the Directors’ remuneration for the fiscal year 2022 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all 

respects 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย___________เสียง       ไม่เห็นด้วย________เสียง     งดออกเสียง_________เสียง 
      Approve          Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 

 

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2565 
Agenda No.7 To consider and approve the appointment of the Company’s auditors for 2022 and 

determine the annual remuneration for 2022. 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all 
respects 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:   
 เห็นด้วย___________เสียง       ไม่เห็นด้วย________เสียง     งดออกเสียง_________เสียง 
      Approve          Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 
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วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda No.8 Other business (if any) 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all 

respects 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย___________เสียง       ไม่เห็นด้วย________เสียง     งดออกเสียง_________เสียง 
      Approve          Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 
 

(6) การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอืว่าการ
ลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นกรลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 Any of my votes in any agenda performed by the proxy does not act as my voting intention 
stated in this proxy shall consider as faulty vote and not the vote of shareholder. 

 
(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณี

ที่ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณทีี่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผูร้ับมอบฉันทะมสีทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/We have not specified my/our voting intention in and agenda or not clearly specified 
or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those 
specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy 
shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may appropriate in all 
respects. 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by 
myself/ourselves. Exception in case of the proxy has abstained vote as specified in this proxy form 

 
หมายเหตุ / Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้  

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ  /  
Grantor ‘s signed 

 ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ / 
Proxy ‘s signed 

 
…………………….............………….. 
(                                    ) 

…………………….............…………… 
(                                      ) 

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ / 
Proxy ‘s signed 
 

 
…………………….............…………. 
(                                    ) 

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ / 
Proxy ‘s signed 

 
…………………………............……… 
(                                      ) 
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Only foreign shareholders as registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy 
Form C. 

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ  
Evidences to be enclosed with the proxy form are: 
2.1. หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the 
shareholder. 

2.2. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy form have a permit to act as a 
Custodian. 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the 
meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes. 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected. 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ า
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
The proxy may split the votes, In this regard, if the content is too long, it can be specified in the 
attached supplemental Proxy form C. 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Supplemental Proxy Form C. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุน้ของบริษัท เอเซีย เมทัล จ ากดั (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Asia Metal Public Company Limited. 
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK 1-SILK2  
ณ สถานที่ ไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานท่ีอื่นด้วย 
 For the Annual General Meeting of shareholder for the year 2022 shall be held on 28 April 2022 at 
14.00 hrs. at Meeting Room (SILK 1-SILK2) at Bitec Bangna, No. 88th Bangna-Trad Road, Bang Na, Bangkok 
10260, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
  
วาระที_่_____________
เรื่อง______________________________________________________________________________________ 
Agenda  Re: 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all 

respects 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  

     Approve               Disapprove        Abstain 
วาระที_่_____________
เรื่อง______________________________________________________________________________________ 
Agenda  Re: 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all 

respects 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  

     Approve              Disapprove       Abstain 
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วาระที_่_____________
เรื่อง______________________________________________________________________________________ 
Agenda  Re: 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all 

respects 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  

     Approve Disapprove        Abstain 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all 
respects. 
 

 
 

  
 

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ  /  
Grantor ‘s signed 

 ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ / 
Proxy ‘s signed 

 
………………………………………………. 
(                                      ) 

…………………….……………………… 
(                                      ) 


