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หนา้ 1 ของจ านวน 4 หนา้ 

 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอยีดชัดเจนตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

วนัที่  เดือน  พ.ศ.   
(1) ขา้พเจา้     สัญชาติ      

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

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)   

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี  
 หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  
 หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

(3) ขอมอบฉนัทะให ้      

                                  อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี           
ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    หรือ  

นายโชติ โภควนิช อาย ุ78 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ  

ศ. (พเิศษ) เรวัต ฉ ่าเฉลมิ อาย ุ76 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ 

นางกรรณิการ์ งามโสภี อาย ุ64 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ 

นายจักร บุญ-หลง อาย ุ63 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ 

ศ. (พเิศษ) ประสพสุข บุญเดช อาย ุ75 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  

 คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2564 ในวนัพุธท่ี 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน่ ชั้น 4 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) อาคาร
ธาราพฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกีย่วกบัการด าเนินกจิการของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่2  พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 



   

หนา้ 2 ของจ านวน 4 หนา้ 

 วาระที ่3  พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่4  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2564 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 1. ช่ือกรรมการ : นายโชติ โภควนิช  
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 2. ช่ือกรรมการ : นายเรวตั ฉ ่าเฉลิม 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 3. ช่ือกรรมการ : นางกรรณิการ์ งามโสภี 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 4. ช่ือกรรมการ : นายจกัร บุญ-หลง 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 5. ช่ือกรรมการ : นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสัทธาวรกุล 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 วาระที ่5  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่6  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2564 

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

 วาระที ่7 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณี
ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 



   

หนา้ 3 ของจ านวน 4 หนา้ 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

ลงช่ือ     ผูม้อบฉนัทะ  
(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  
(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  
(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  
(     )  

 

หมายเหตุ  

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ 
 แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

หนา้ 4 ของจ านวน 4 หนา้ 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

     การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันพุธท่ี 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้ น 4                              

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) อาคารธาราพฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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

 

 
 


