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หนังสือมอบฉันทะ  (แบบ  ค) 
(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุน้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหคั้สโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้) 

 
 

                              เขียนที่ ______________________________________ 
                          วนัที่___________เดือน____________ปี___________ 

 
 

(1) ขา้พเจา้ ____________________________________________สญัชาต_ิ_____________________________________________________ 
อยูบ่า้นเลขที_่__________________ถนน__________________________ต าบล/แขวง_______________________________________________ 
อ าเภอ/เขต_______________________จงัหวดั________________________รหสัไปรษณีย_์___________________________________________ 
 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั____________________________________________ 
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซีพแีอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้___________________________________หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั_______________________________เสียง 
 
 
(2) ขอมอบฉันทะให ้ 

 
 

                 1.ชื่อ__________________________________________________________อาย ุ___________________________________________ปี 
                   อยูบ่า้นเลขที่_____________________ถนน_______________________________ต าบล/แขวง__________________________________ 
    อ  าเภอ/เขต_______________________จงัหวดั_________________________________รหสัไปรษณีย_์____________________________ 
 
 2. ชื่อ_____นายสพุพตั   ออ่งแสงคณุ_____กรรมการอิสระ _________อาย ุ______________________61 ____________________ปี 

อยูบ่า้นเลขที_่___700 ม.6 ______ซอย__  _-____ ถนน     สขุมุวิท_______ต าบล/แขวง___     บางปใูหม ่                         _______ 
 อ าเภอ/เขต____  เมือง___________จงัหวดั____    สมทุรปราการ_________________รหสัไปรษณีย_์____10280_______________ 

มีสว่นไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้
Is  a conflict of interest in this General Meeting Shareholder; or 
 

 3. ชื่อ_____พล.ต.ท. ชยตุ___ธนทวีรชัต_์_กรรมการอิสระ ___________อาย ุ________               __66__________________________ปี 
 อยูบ่า้นเลขที_่___700 ม.6 ______ซอย__  _-____ ถนน     สขุมุวิท_______ต าบล/แขวง___     บางปใูหม ่                         _______ 
 อ าเภอ/เขต____  เมือง___________จงัหวดั____    สมทุรปราการ_________________รหสัไปรษณีย_์____10280_______________ 

ไมมี่สว่นไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้   
 

 4. ชื่อ________ดร.มงคล     เหลา่วรพงศ ์  _กรรมการอิสระ ______________อาย ุ_________________53___________________ปี 
                  อยูบ่า้นเลขที_่___700 ม.6 ______ซอย__  _-____ ถนน     สขุมุวิท_______ต าบล/แขวง___     บางปใูหม ่                         _______ 
 อ าเภอ/เขต____  เมือง___________จงัหวดั____    สมทุรปราการ_________________รหสัไปรษณีย_์____10280_______________ 

ไมมี่สว่นไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้   
 
 

คนใดคนหนึ่งคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์ ในวนัพฤหสับดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 3 บรษัิท ซีพีแอล กรุป๊ จ  ากดั (มหาชน)  เลขที่ 700 หมูท่ี่ 6 ถนน
สขุมุวิท ต  าบลบางปใูหม ่อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10280   หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อืน่ 
 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี  ้
 มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  
 มอบฉันทะบางสว่นคือ 
 
  หุน้สามญั________________หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั__________________เสียง 
 
 
 

(4) ขา้พเจา้มอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้

(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทฯไดโ้ดยามเอกสารประกอบการเขา้ประชมุ 9) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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วาระที่ 1 :  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 
                 เห็นดว้ย______________________         ไมเ่ห็นดว้ย______________________            งดออกเสียง _________________ 
 

วาระที่ 2 :  รับทราบผลรายงานการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564   
(ก.) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข.) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 
                 เห็นดว้ย______________________         ไมเ่ห็นดว้ย________________________         งดออกเสียง_________________ 
 
 

 วาระที่ 3:   พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิรวม ส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด วันที ่31 ธันวาคม 2564 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 
                 เห็นดว้ย______________________         ไมเ่ห็นดว้ย________________________         งดออกเสียง___________________ 
 
วาระที่ 4:   พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล และจัดสรรก าไรส่วนหน่ึงเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลการด าเนินงาน  

สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 
                 เห็นดว้ย______________________         ไมเ่ห็นดว้ย________________________         งดออกเสียง___________________ 
 
วาระที่ 5:   พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

   บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ   1. นายกวั ซือ ลุ๋น 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

   บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ    2. นายกติชัิย  วงศ์เจริญสิน 

เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ    3. นายสุพพตั   อ่องแสงคุณ 

เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
 

วาระที่ 6:   พิจารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 

                 เห็นดว้ย______________________         ไมเ่ห็นดว้ย________________________         งดออกเสียง___________________ 
 
วาระที่ 7:   พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน  ประจ าปี 2565 

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 
                 เห็นดว้ย______________________         ไมเ่ห็นดว้ย________________________         งดออกเสียง___________________ 
 
วาระที่ 8:   พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3 

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 
                 เห็นดว้ย______________________         ไมเ่ห็นดว้ย________________________         งดออกเสียง___________________ 
 
วาระที่  9 :  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 
                 เห็นดว้ย______________________         ไมเ่ห็นดว้ย________________________         งดออกเสียง___________________ 
 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูตอ้ง 

และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

         (6)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีที่ประชมุมีการพิจารณา 

หรอืลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิ

พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

     กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้  เวน้แตก่รณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้
ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
                                    ลงนาม________________________________________ผูม้อบฉันทะ 
                                                                             (________________________________________) 
 
                                      ลงนาม _______________________________________ผูร้บัมอบฉันทะ 
                                               (________________________________________) 
 
 
หมายเหต ุ 

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่กนั 

 

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

 

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวน
หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 

   4.    ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบ  
          ฉันทะแบบ ค. ตามแบบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จ ากดั 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ในวนัพฤหสับดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 3 บรษัิท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน)  เลขท่ี 700 หมู่ท่ี 6 ถนนสขุมุวิท ต  าบลบางปใูหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10280  หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 
             
 วาระท่ี .........................................เรื่อง.......................................................................................................................................   
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร  
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้     
  เหน็ดว้ย_______________________           ไมเ่หน็ดว้ย____________________________ งดออกเสียง_____________________ 
 

 วาระท่ี ........................................ เรื่อง.......................................................................................................................................  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร    
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้    
      
  เหน็ดว้ย_______________________           ไมเ่หน็ดว้ย____________________________ งดออกเสียง_____________________ 
  

วาระท่ี ........................................ เรื่อง.......................................................................................................................................   
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร    
                    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้     
           
  เหน็ดว้ย_______________________           ไมเ่หน็ดว้ย____________________________ งดออกเสียง_____________________ 
            

วาระท่ี ........................................ เรื่อง.......................................................................................................................................   
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร    
                    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้     
            
  เหน็ดว้ย_______________________           ไมเ่หน็ดว้ย____________________________ งดออกเสียง_____________________ 
             
 วาระท่ี ........................................ เรื่อง.......................................................................................................................................   
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร    
                    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้    
    
  เหน็ดว้ย_______________________           ไมเ่หน็ดว้ย____________________________ งดออกเสียง_____________________ 
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