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หนา้ท่ี 1 ของจ านวน 4 หนา้ 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 

คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

----------------------  
     เขียนท่ี       

วนัที่  เดือน  พ.ศ.   
(1)  ขา้พเจา้     สัญชาติ      

อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน   ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์     

 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (custodian) ใหก้บั      
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)   
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี  

 หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  
 หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

(2) ขอมอบฉนัทะให ้      
                                  อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี           

ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    หรือ  

นายโชติ โภควนิช อาย ุ79 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ  

ศ. (พเิศษ) เรวัต ฉ ่าเฉลมิ อาย ุ77 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ 

นางกรรณิการ์ งามโสภี อาย ุ65 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ 

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

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

 คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2565 ในวนัพุธท่ี 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ภายใตพ้ระราชก าหนดว่า
ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

 หุน้สามญั  หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  
 หุน้บุริมสิทธิ  หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด   เสียง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกีย่วกบัการด าเนินกจิการของบริษัทฯ ในปี 2564 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 



  

หนา้ท่ี 2 ของจ านวน 4 หนา้ 

 วาระที ่2  พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่3  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่4  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2565 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 1. ช่ือกรรมการ : นายประสพสุข บุญเดช  
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 2. ช่ือกรรมการ : นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 3. ช่ือกรรมการ : นายณรงค ์เจียรวนนท ์
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 4. ช่ือกรรมการ : นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 5. ช่ือกรรมการ : นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 วาระที ่5  พจิารณาอนุมัติการเพิม่จ านวนกรรมการบริษัทจาก 15 คน เป็น 17 คนและเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิม่เติม 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 1. ช่ือกรรมการ : นายธานินทร์ บูรณมานิต  
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 2. ช่ือกรรมการ : นายราลฟ์ โรเบิรต ไทย ์
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 วาระที ่6   พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 



  

หนา้ท่ี 3 ของจ านวน 4 หนา้ 

 วาระที ่7  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2565 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่8  พจิารณาอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกนิ 70,000 ล้านบาท 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณี
ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
  

ลงช่ือ     ผูม้อบฉนัทะ  
(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  
(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  
(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  
(     )  

หมายเหตุ  
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 
 คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ 
 (1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2)  หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ
 แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 



  

หนา้ท่ี 4 ของจ านวน 4 หนา้ 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

     การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัพุธท่ี 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

(E-Meeting) ภายใตพ้ระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน
ดว้ย 

---------------------- 
  วาระที ่  เร่ือง         

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระที ่  เร่ือง         

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระที ่  เร่ือง         
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระที ่  เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
 ช่ือกรรมการ          
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ          
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ          
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ          
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ          
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 


