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หนังสือมอบฉันทะ  แบบ  ค  
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณผู้ีถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

 

                              เขียนท่ี ______________________________________ 
                          วนัท่ี___________เดือน____________ปี___________ 

 

(1) ขา้พเจา้ ____________________________________________สญัชาติ______________________________________________________ 
อยูบ่า้นเลขท่ี___________________ถนน__________________________ต าบล/แขวง_______________________________________________ 
อ าเภอ/เขต_______________________จงัหวดั________________________รหสัไปรษณีย_์___________________________________________ 
 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั____________________________________________ 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษัท ซีพแีอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ิน___________________________________หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_______________________________เสียง 
 
(2) ขอมอบฉนัทะให้  

 
 

                 1.ช่ือ__________________________________________________________อาย ุ___________________________________________ปี 
                   อยูบ่า้นเลขท่ี_____________________ถนน_______________________________ต าบล/แขวง__________________________________ 
    อ  าเภอ/เขต_______________________จงัหวดั_________________________________รหสัไปรษณีย_์____________________________ 
 
 2. ช่ือ_____นายสุพพตั   อ่องแสงคุณ_____กรรมการอิสระ _________อาย ุ______________________60 ____________________ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี____89/1 _______ซอย___วดัอมัพวนั____ถนน___พระราม 5  _________ต าบล/แขวง___     ถนนนครไชยศรี____ _______ 
 อ าเภอ/เขต____ดุสิต ___________จงัหวดั____กรุงเทพมหานคร_________________รหสัไปรษณีย_์____10300________________ 

ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี 
Is not a conflict of interest in this Extraordinary General Meeting Shareholder; or 

 3. ช่ือ_____พล.ต.ท. ชยตุ___ธนทวีรัชต_์_กรรมการอิสระ ___________อาย ุ________               __65__________________________ปี 
  อยูบ่า้นเลขท่ี____300_ _ ซอย __สิริธร 7 แยก 6-1___ถนน__      สิริธร___________ต าบล/แขวง______     _บางบ าหรุ_________ 

อ าเภอ/เขต_   __บางพลดั _        __จงัหวดั___________กรุงเทพมหานคร ____________รหสัไปรษณีย_์______10700_________________ 
ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี 

 4. ช่ือ________ดร.มงคล     เหล่าวรพงศ ์  _กรรมการอิสระ ______________อาย ุ_________________52___________________ปี 
                  อยูบ่า้นเลขท่ี_____128/9 __ ซอย___สาธุประดิษฐ์ 6_____ถนน__สาธุประดิษฐ์_________ต าบล/แขวง______ทุ่งวดัดอน________ 

 อ าเภอ/เขต_______สาทร__________จงัหวดั___________กรุงเทพมหานคร ____________รหสัไปรษณีย_์______10120_____________ 
ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี    
 

คนใดคนหน่ึงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ใน             วนั
พธุท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี 700 หมู่ท่ี 6 ถนนสุขมุวิท ต าบลบางปูใหม่ อ  าเภอ
เมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 
 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  
 มอบฉนัทะบางส่วนคือ 
  หุ้นสามญั________________หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั__________________เสียง 
 
 

(4) ขา้พเจา้มอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี 

วาระท่ี 1 :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 
(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

โปรดกาเครือ่งหมายหนา้ชือ่ผูร้ับมอบฉันทะเพยีงชือ่เดยีว 
 

อากรแสตมป์ 20 บาท 
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(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 

                 เห็นดว้ย______________________         ไม่เห็นดว้ย______________________            งดออกเสียง _________________ 
 

วาระท่ี 2 :  รับทราบผลรายงานการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2563 และรายงานประงานประจ าปี 2563 
(ก.) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข.) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 
                 เห็นดว้ย______________________         ไม่เห็นดว้ย________________________         งดออกเสียง_________________ 
 
 

 วาระท่ี 3:   พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 
                 เห็นดว้ย______________________         ไม่เห็นดว้ย________________________         งดออกเสียง___________________ 
 
วาระท่ี 4:   พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลและส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2563 

(ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 
                 เห็นดว้ย______________________         ไม่เห็นดว้ย________________________         งดออกเสียง___________________ 
 
วาระท่ี 5:   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระในปี 2564 

(ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

   บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ   1. นายสุวชัชัย  วงษ์เจริญสิน 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

   บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ    2. นายภูวสิษฏ์  วงษ์เจริญสิน 

เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ    3.  ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์    
เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 6:   พิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
(ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 
                 เห็นดว้ย______________________         ไม่เห็นดว้ย________________________         งดออกเสียง___________________ 
 
วาระท่ี 7:   พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2564 

(ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 
                 เห็นดว้ย______________________         ไม่เห็นดว้ย________________________         งดออกเสียง___________________ 
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วาระท่ี  8 :  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 
                 เห็นดว้ย______________________         ไม่เห็นดว้ย________________________         งดออกเสียง___________________ 
 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง 

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
 

         (6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีประชุมมีการพิจารณา 

หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิ

พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

     กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น  เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้
ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

 
                                    ลงนาม________________________________________ผูม้อบฉนัทะ 
                                                                             (________________________________________) 
 
                                      ลงนาม _______________________________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                               (________________________________________) 
 
 
 
 
หมายเหตุ  

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่ากนั 
 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

 
3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 

   4.    ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ  
          ฉนัทะแบบ ค. ตามแบบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จ ากดั 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัพูธท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 3 บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี 700  
หมู่ท่ี 6 ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 
             
 วาระท่ี .........................................เร่ือง.......................................................................................................................................   
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี     
  เห็นดว้ย_______________________           ไม่เห็นดว้ย____________________________ งดออกเสียง_____________________ 
 

 วาระท่ี ........................................ เร่ือง.......................................................................................................................................  
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร    
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี    
      
  เห็นดว้ย_______________________           ไม่เห็นดว้ย____________________________ งดออกเสียง_____________________ 
  

วาระท่ี ........................................ เร่ือง.......................................................................................................................................   
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร    
                    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี     
           
  เห็นดว้ย_______________________           ไม่เห็นดว้ย____________________________ งดออกเสียง_____________________ 
            

วาระท่ี ........................................ เร่ือง.......................................................................................................................................   
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร    
                    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี     
            
  เห็นดว้ย_______________________           ไม่เห็นดว้ย____________________________ งดออกเสียง_____________________ 
             
 วาระท่ี ........................................ เร่ือง.......................................................................................................................................   
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร    
                    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี    
    
  เห็นดว้ย_______________________           ไม่เห็นดว้ย____________________________ งดออกเสียง_____________________ 
  
 
 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉนัทะถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                                ลงนาม________________________________________ผูม้อบฉนัทะ 
                                                                                                                  (________________________________________) 
 
 
                                                  ลงนาม _______________________________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                                                   (________________________________________) 
 


