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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 

คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

     เขียนท่ี       

วนัท่ี  เดือน  พ.ศ.   

(1)  ขา้พเจา้     สัญชาติ      

อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน   ตาํบล/แขวง      

อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์     

 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (custodian) ใหก้บั      

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)   

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี  

 หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

 หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

 (2) ขอมอบฉนัทะให ้      

  (1)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต    

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   หรือ  

  (2)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต    

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   หรือ  

  (3)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต    

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจําปี  2561 ในวันท่ี  19 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้ น 4 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)                                   

อาคารธาราพฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ

สถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

  มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

 หุน้สามญั  หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

 หุน้บุริมสิทธิ  หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด   เสียง 

 

 

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี 2560 เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2560 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน

ของผู้ถือ หุ้น  และงบกระแสเงินสด ท่ี ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว  รวมท้ังรายงานผู้สอบบัญชีของ                        

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 3  พจิารณารับรองและรับทราบเร่ืองต่าง ๆ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกีย่วกบัการดาํเนินกจิการของบริษทัฯ 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2560 

ประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2560 

 วาระท่ี 4  พจิารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกาํไรไว้เป็นทุนสํารอง 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 5  พจิารณาเลอืกต้ังกรรมการเข้าดาํรงตําแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงกาํหนดพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 1. ช่ือกรรมการ : นายอรรถพร ข่ายม่าน 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 2. ช่ือกรรมการ : นายชวลิต อตัถศาสตร์  

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 3. ช่ือกรรมการ : นายธีระ วภิูชนิน 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 4. ช่ือกรรมการ : นายโชติ โภควนิช 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 5. ช่ือกรรมการ : นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสัทธาวรกุล 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
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วาระท่ี 6  พจิารณาเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 7  พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี    

31 ธันวาคม 2561 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 8  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 3 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 9  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 และข้อ 30 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 10 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณี

ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน

หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

  

ลงช่ือ     ผูม้อบฉนัทะ  

(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  

(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  

(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  

(     )  
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หมายเหตุ  

1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 

 คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 

 2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ 

 (1)  หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

 (2)  หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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หนา้ 12 ของจาํนวน 12 หนา้                                                                           

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

     การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  2561 ในวันท่ี  19 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้ น 4                               

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) อาคารธาราพฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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

  วาระท่ี  เร่ือง         

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระท่ี  เร่ือง         

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระท่ี  เร่ือง         

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระท่ี  เร่ือง เลอืกต้ังกรรมการ (ต่อ) 

 ช่ือกรรมการ          

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ          

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ          

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ          

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ          

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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