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หนังสือมอบอาํนาจ 

สาํหรับการจองซือ้หุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

การเสนอขายหุ้นสามัญจาํนวนไม่เกนิ 2,270,000,000 หุ้น โดยอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกนิ 

จาํนวนไม่เกนิ 340,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

 

เขียนท่ี     

วนัท่ี     

ข้าพเจ้า                                                      (“ผู้มอบอาํนาจ”) สญัชาต ิ                 

เลขประจําตวัประชาชน/หนงัสือเดนิทาง/เลขทะเบียนนิตบิคุคล เลขท่ี       

อยูบ้่านเลขท่ี/สํานกังานอยูท่ี่     ถนน      

ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต       

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์   ในฐานะผู้จองซือ้ 

ขอมอบอํานาจให้ นาย/นาง/นางสาว      อาย ุ           ปี  

เลขประจําตวัประชาชน/หนงัสือเดนิทาง เลขท่ี    อยูบ้่านเลขท่ี    

ถนน             ตําบล/แขวง       อําเภอ/เขต     

จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์            (“ผู้รับมอบอํานาจ”) 

เป็นผู้ รับมอบอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า ในการดําเนินการจองซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ จํานวน 

   หุ้น รวมเป็นเงินคา่จองซือ้ทัง้สิน้              บ า ท  กั บ ธ น า ค า ร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะตวัแทนรับจองซือ้หุ้น รวมถึงมีอํานาจใน

การลงนามจดัทํา แก้ไข เพิ่มเตมิ ย่ืน สง่มอบ และรับคืนเอกสารตา่งๆ ซึง่รวมถึงแตไ่ม่จํากดัเพียงใบจองซือ้หุ้นสามญัของ

บริษัทฯ ชําระคา่จองซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ และดําเนินการใดๆ ทัง้ปวงอนัจําเป็นและสมควรท่ีเก่ียวกบัการจองซือ้หุ้น

สามญัของบริษัทฯ หรือเพ่ือดําเนินการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ แทนข้าพเจ้าผู้มอบอํานาจได้จนเสร็จการ 

การใดท่ีผู้ รับมอบอํานาจได้กระทําไปภายใต้การมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจฉบบันี ้ให้มีผลผูกพนั 

ข้าพเจ้าเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําด้วยตนเองทกุประการ 

หนงัสือมอบอํานาจฉบบันีใ้ห้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ีของหนงัสือฉบบันีเ้ป็นต้นไป 

 

อากรแสตมป์ 

30 บาท 
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เพ่ือเป็นหลกัฐานแหง่การนี ้ ผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจจงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคญัตอ่หน้าพยาน ณ 

วนั เดือน ปี ท่ีระบขุ้างต้น 

 

ลงช่ือ  ผู้มอบอํานาจ 

 (                                                                 )  

 

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบอํานาจ 

 (                                                                 )  
 

ลงช่ือ  พยาน 

 (                                                                 )  
 

ลงช่ือ  พยาน 

 (                                                                 )  

หมายเหตุ: 

การมอบอํานาจตามหนงัสือมอบอํานาจฉบบันี ้สงวนไว้เฉพาะกรณีผู้จองซือ้ท่ีเคยผ่านขัน้ตอนการดําเนินการทําความรู้จกั

ลูกค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงท่ีเ ก่ียวกับลูกค้า  (Customer Due Diligence & Know Your Customer: 

CDD/KYC) แล้ว และได้ผ่านการทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) ตามข้อกําหนดท่ี

เก่ียวข้องแล้วกบัตวัแทนรับจองซือ้หุ้น ในระยะเวลาไม่เกินกวา่สองปีก่อนวนัท่ีจะจองซือ้หุ้นสามญั  

กรณีผู้จองซือ้ไม่เคยผ่านขัน้ตอนการดําเนินการทําความรู้จักลกูค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวกับลูกค้า 

(Customer Due Diligence & Know Your Customer: CDD/KYC) และ/หรือไม่เคยผา่นการทําแบบประเมินความสามารถ

ในการรับความเส่ียง (Suitability Test) ตามข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกบัสถาบนัการเงินกบัตวัแทนรับจองซือ้หุ้น ผู้จองซือ้ต้อง

จองซือ้และชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญด้วยตนเองเท่านัน้ ท่ีสาขาของตัวแทนรับจองซือ้หุ้นดังกล่าวข้างต้น (โดยไม่

สามารถมอบอํานาจได้) ทัง้นี ้ตามเกณฑ์ของสํานกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 

 

 



สิ่งท่ีสง่มาด้วย 6 

 

  
 3  

 

 

เอกสารประกอบหนังสือมอบอาํนาจ 

สาํหรับการจองซือ้หุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

การเสนอขายหุ้นสามัญจาํนวนไม่เกนิ 2,270,000,000 หุ้น โดยอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกนิ 

จาํนวนไม่เกนิ 340,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

 

1. เอกสารของผู้มอบอาํนาจ 

 

ประเภทบุคคล 

ผู้มอบอาํนาจ 
เอกสารประกอบ 

บุคคลธรรมดา 

สัญชาตไิทย 

บรรลุนิตภิาวะ 

• สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

• ในกรณีท่ีไม่มีบตัรประจําตวัประชาชน สามารถใช้สําเนาเอกสารทางราชการอ่ืนท่ีมีเลข

ประจําตวัประชาชน 13 หลกั ท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

แทนสําเนาบตัรประชาชน 

• สําเนาทะเบียนบ้านหน้าท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนา

ถกูต้อง 

ผู้เยาว์ 

กรณีท่ีผู้ เยาว์ท่ียงัไม่มีบตัรประจําตวัประชาชน 

• สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนท่ียังไม่หมดอายุของผู้ ใช้อํานาจปกครอง (บิดา/มารดา 

หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนา

ถกูต้อง 

• สําเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู่ พร้อมให้ผู้ ใช้อํานาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือ

ผู้ แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนา

ถกูต้อง 

• หลกัฐานท่ีแสดงวา่สามารถจองซือ้หุ้นได้ถกูต้องตามกฎหมาย 

กรณีท่ีผู้ เยาว์มีบตัรประจําตวัประชาชน 

• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ เยาว์ท่ียังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง

สําเนาถกูต้อง  

• สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนท่ียังไม่หมดอายุของผู้ ใช้อํานาจปกครอง (บิดา/มารดา 

หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนา

ถกูต้อง 

• หลกัฐานท่ีแสดงวา่สามารถจองซือ้หุ้นได้ถกูต้องตามกฎหมาย 



สิ่งท่ีสง่มาด้วย 6 

 

  
 4  

 

ประเภทบุคคล 

ผู้มอบอาํนาจ 
เอกสารประกอบ 

บุคคลธรรมดา 

สัญชาตต่ิางด้าว 

บรรลุนิตภิาวะ 

• สําเนาใบต่างด้าวหรือสําเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย)ุ พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

ผู้เยาว์ 

• หลกัฐานท่ีแสดงว่าสามารถจองซือ้หุ้นสามัญได้โดยถกูต้องตามกฎหมายของประเทศท่ี

ผู้ เยาว์นัน้อยูใ่นบงัคบั 

นิตบุิคคลที่ 

จดทะเบยีนใน

ประเทศไทย 

• สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัท่ีย่ืนใบจองซือ้ 

พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคล และ

ประทบัตราสําคญัของนิตบิคุคล (ถ้ามี) และ 

• สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาใบต่างด้าว หรือ สําเนาหนังสือเดินทางท่ียัง 

ไม่หมดอาย ุ(แล้วแตก่รณี) ของผู้ มีอํานาจลงนามของนิตบิคุคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

• สําหรับกรณีท่ีมีการมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนกระทําการแทน จะต้องแนบหนงัสือมอบอํานาจ 

พร้อมสําเนาบตัรประชาชน สําเนาใบตา่งด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุ

(แล้วแต่กรณี) ของผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองสําเนา

ถกูต้อง อนึ่ง หากหนงัสือมอบอํานาจเป็นฉบบัสําเนา สําเนาหนงัสือมอบอํานาจดงักลา่ว

จะต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลท่ีเป็นผู้ มอบ

อํานาจด้วย และประทบัตราสําคญัของนิตบิคุคล (ถ้ามี) 

นิตบุิคคลที่ 

จดทะเบยีนใน

ต่างประเทศ 

• สําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ สําเนาหนงัสือ

แสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันท่ีย่ืนใบจองซือ้ และ

รายช่ือผู้ มีอํานาจลงนามพร้อมตวัอย่างลายมือช่ือท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัท่ีย่ืนใบ

จองซือ้ ซึ่งเอกสารทัง้หมดต้องลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม

ของนิตบิคุคล และประทบัตราสําคญัของนิตบิคุคล (ถ้ามี) และ 

• สําเนาใบต่างด้าว หรือ สําเนาหนังสือเดินทางท่ียังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ มี

อํานาจลงนามนิตบิคุคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

ทัง้นี ้สําเนาเอกสารประกอบท่ีลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดําเนินการ 

ดงันี ้

1. ให้เจ้าหน้าท่ี Notary Public หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในประเทศท่ีเอกสารดงักลา่ว

ได้จดัทําหรือรับรองความถกูต้อง ทําการรับรองลายมือช่ือของผู้จดัทําหรือผู้ ให้คํารับรอง 

ความถกูต้องของเอกสารดงักลา่ว และ 
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ประเภทบุคคล 

ผู้มอบอาํนาจ 
เอกสารประกอบ 

2. ให้เจ้าหน้าท่ีของสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวได้จดัทํา

หรือรับรองความถกูต้อง ทําการรับรองลายมือช่ือและประทบัตราของเจ้าหน้าท่ี Notary 

Public หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีได้ดําเนินการตาม ข้อ 1  

หมายเหต:ุ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัท่ีย่ืนใบจองซือ้ 

2. เอกสารของผู้รับมอบอาํนาจ 

 

ประเภทบุคคล 

ผู้มอบอาํนาจ 

เอกสารประกอบ 

บุคคลธรรมดา 

สัญชาตไิทยที่

บรรลุนิตภิาวะ 

• สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

หรือ 

• ในกรณีท่ีไม่มีบตัรประจําตวัประชาชน สามารถใช้สําเนาเอกสารทางราชการอ่ืนท่ีมีเลข

ประจําตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง แทนสําเนาบัตร

ประชาชน 

บุคคลธรรมดา 

สัญชาตต่ิางด้าว

ที่บรรลุนิตภิาวะ 

• สําเนาใบต่างด้าวหรือสําเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

นิตบุิคคลที่จด

ทะเบียนใน

ประเทศไทย 

• สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัท่ีย่ืนใบจองซือ้ 

พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคล และ

ประทบัตราสําคญัของบริษัท (ถ้ามี) และ 

• สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาใบต่างด้าว หรือ สําเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงั 

ไม่หมดอาย ุ(แล้วแตก่รณี) ของผู้ มีอํานาจลงนามของนิตบิคุคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

นิตบุิคคลที่จด

ทะเบียนใน

ต่างประเทศ 

• สําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ สําเนาหนงัสือ

แสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันท่ีย่ืนใบจองซือ้และ

รายช่ือผู้ มีอํานาจลงนามพร้อมตวัอย่างลายมือช่ือท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัท่ีย่ืนใบ

จองซือ้ ซึ่งเอกสารทัง้หมดต้องลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม

ของนิตบิคุคล และประทบัตราสําคญัของนิตบิคุคล (ถ้ามี) และ 

• สําเนาใบต่างด้าว หรือ สําเนาหนังสือเดินทางท่ียังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ท่ียังไม่

หมดอาย ุของผู้ มีอํานาจลงนามนิตบิคุคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 
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ประเภทบุคคล 

ผู้มอบอาํนาจ 

เอกสารประกอบ 

ทัง้นี ้สําเนาเอกสารประกอบท่ีลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดําเนินการ 

ดงันี ้

1. ให้เจ้าหน้าท่ี Notary Public หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในประเทศท่ีเอกสารดงักลา่ว

ได้จดัทําหรือรับรองความถกูต้อง ทําการรับรองลายมือช่ือของผู้จดัทําหรือผู้ ให้คํารับรอง

ความถกูต้องของเอกสารดงักลา่ว และ 

2. ให้เจ้าหน้าท่ีของสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวได้จดัทํา

หรือรับรองความถกูต้อง ทําการรับรองลายมือช่ือและประทบัตราของเจ้าหน้าท่ี Notary 

Public หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีได้ดําเนินการตาม ข้อ 1 

หมายเหต:ุ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัท่ีย่ืนใบจองซือ้ 

 

3. ใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือ 

ชีช้วน ส่วนที่ 3 

หมายเหตุ –  หากมีการ ขูด ลบ ขีดฆ่าและเพ่ิมเติมหนงัสือมอบอํานาจ ตอ้งใหผู้ม้อบอํานาจเซ็นชือ่กํากบัไวด้ว้ย 

 


