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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
----------------------  

     เขียนท่ี       

วนัท่ี  เดือน  พ.ศ.   

(1)  ขา้พเจา้     สญัชาต ิ      

อยู่บา้นเลขท่ี  ถนน   ตาํบล/แขวง      

อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์     

 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (custodian) ใหก้บั      

ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน)   

โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงันี ้ 

 หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง  

 หุน้บรุมิสิทธิ   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง  

(2) ขอมอบฉนัทะให ้      

                                  อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขท่ี           

ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต   

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    หรือ  

นายโชต ิโภควนิช อาย ุ79 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ  

ศ. (พเิศษ) เรวัต ฉํ่าเฉลิม อาย ุ77 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ 

นางกรรณิการ ์งามโสภ ีอาย ุ65 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ 

นายจักร บุญ-หลง อาย ุ64 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ 

ศ. (พเิศษ) ประสพสุข บุญเดช อาย ุ76 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญ 

ผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ในวนัองัคารท่ี 12 ตลุาคม 2564 เวลา 15.30 น. โดยจดัประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ภายใตพ้ระราช

กาํหนดวา่ดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

  มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

 หุน้สามญั  หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง  

 หุน้บรุมิสิทธิ  หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด   เสียง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 วาระที ่1  พจิารณาอนุมัตกิารรับโอนกิจการท้ังหมดของ บริษัท ซ.ีพ.ีรีเทล โฮลดิง้ จาํกัด 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 3,186,161,750 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดมิจาํนวน 2,400,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 5,586,161,750 บาท 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้  

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ เพือ่ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษัทฯ  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้  

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนเพือ่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกัด (Private 

Placement) เพือ่ใช้ชาํระเป็นค่าตอบแทนสาํหรับการรับโอนกิจการท้ังหมด 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่5  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนเพือ่เสนอขายให้แก่ประชาชนท่ัวไป (Public Offering) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติม สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 

วันที ่31 ธันวาคม 2564 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที่ 7 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ร ับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุนัน้ เวน้แตก่รณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุน

หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

ลงช่ือ     ผูม้อบฉนัทะ  

(     )  

ลงช่ือ     ผูร้บัมอบฉนัทะ  

(     )  
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ลงช่ือ     ผูร้บัมอบฉนัทะ  

(     )  

ลงช่ือ     ผูร้บัมอบฉนัทะ  

(     )  

หมายเหตุ  

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจาํ 

ตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

     การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 ในวันอังคารท่ี 12 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. โดยจัดประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ภายใตพ้ระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา 

และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

----------------------  

  วาระที่  เร่ือง         

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระที่  เร่ือง         

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระที่  เร่ือง         

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระที่  เร่ือง         

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระที่  เร่ือง         

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 

 

 


