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หนังสือมอบฉันทะ  (แบบ  ค)   
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) 

 

                              เขียนที่ ______________________________________ 
                          วนัที่___________เดือน____________ปี___________ 

 

(1) ข้าพเจ้า ____________________________________________สญัชาต_ิ_____________________________________________________ 
อยูบ้่านเลขที_่__________________ถนน__________________________ต าบล/แขวง_______________________________________________ 
อ าเภอ/เขต_______________________จงัหวดั________________________รหสัไปรษณีย์____________________________________________ 
 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั____________________________________________ 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้___________________________________หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั_______________________________เสียง 
 
(2) ขอมอบฉันทะให้  

 
 

                 1.ชื่อ__________________________________________________________อาย ุ___________________________________________ปี 
                   อยูบ้่านเลขที่_____________________ถนน_______________________________ต าบล/แขวง__________________________________ 
    อ าเภอ/เขต_______________________จงัหวดั_________________________________รหสัไปรษณีย์_____________________________ 
 
 2. ชื่อ_____นายสพุพตั   ออ่งแสงคณุ_____กรรมการอิสระ _________อาย ุ______________________59 ____________________ปี 

อยูบ้่านเลขที_่___89/1 _______ซอย___วดัอมัพวนั____ถนน___พระราม 5  _________ต าบล/แขวง___     ถนนนครไชยศรี____ _______ 
 อ าเภอ/เขต____ดสุิต ___________จงัหวดั____กรุงเทพมหานคร_________________รหสัไปรษณีย์_____10300________________ 

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

 3. ชื่อ_____พล.ต.ท. ชยตุ___ธนทวีรัชต์__กรรมการอิสระ ___________อาย ุ________               __63__________________________ปี 
  อยูบ้่านเลขที_่___300_ _ ซอย __สิริธร 7 แยก 6-1___ถนน__      สิริธร___________ต าบล/แขวง______     _บางบ าหรุ_________ 

อ าเภอ/เขต_   __บางพลดั _        __จงัหวดั___________กรุงเทพมหานคร ____________รหสัไปรษณีย์_______10700_________________ 
ไมมี่สว่นได้เสียในวาระที่เสนอในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้

 4. ชื่อ________ดร.มงคล     เหลา่วรพงศ์   _กรรมการอิสระ ______________อาย ุ_________________50___________________ปี 
                  อยูบ้่านเลขที_่____128/9 __ ซอย___สาธุประดิษฐ์ 6_____ถนน__สาธปุระดิษฐ์_________ต าบล/แขวง______ทุง่วดัดอน________ 

 อ าเภอ/เขต_______สาทร__________จงัหวดั___________กรุงเทพมหานคร ____________รหสัไปรษณีย์_______10120_____________ 
ไมมี่สว่นได้เสียในวาระที่เสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้   
 

คนใดคนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ใน             
วนัศกุร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 3 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  เลขที่ 700 หมูท่ี่ 6 ถนนสขุมุวิท ต าบลบางปใูหม ่
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10280   หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืน 
 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
 มอบฉันทะบางสว่นคือ 
  หุ้นสามญั________________หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั__________________เสียง 
 
 

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้

วาระที ่1 :  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

โปรดกาเครือ่งหมายหนา้ชือ่ผูร้ับมอบฉันทะเพยีงชือ่เดยีว 
 

อากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp THB 20 
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                 เห็นด้วย______________________         ไมเ่ห็นด้วย______________________            งดออกเสียง _________________ 
 

วาระที ่2 :  รับทราบผลรายงานการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 และรายงานประงานประจ าปี 2562  
(ก.) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข.) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 
                 เห็นด้วย______________________         ไมเ่ห็นด้วย________________________         งดออกเสียง_________________ 
 
 

 วาระที่ 3:   พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 
                 เห็นด้วย______________________         ไมเ่ห็นด้วย________________________         งดออกเสียง___________________ 
 
วาระที ่4:   พิจารณาอนมุตัิงดจดัสรรก าไรและตัง้ทนุส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2562 และงดจา่ยเงินปันผล 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 
                 เห็นด้วย______________________         ไมเ่ห็นด้วย________________________         งดออกเสียง___________________ 
 
วาระที ่5:   พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2562 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

เลอืกตั้งกรรมการทั้งชุด 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  เลอืกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

   บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ   1. นางสาวยูนเวน เฉิน 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

   บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ    2. นายณฏัฐกติติ์  วงศ์เจริญสิน 

เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ    3. พล.ต.ท. ชยุต   ธนทวรัีชต์ 

เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
 

วาระที ่6:   พิจารณาและอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 
                 เห็นด้วย______________________         ไมเ่ห็นด้วย________________________         งดออกเสียง___________________ 
 
วาระที ่7:   พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2563 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้

 
                 เห็นด้วย______________________         ไมเ่ห็นด้วย________________________         งดออกเสียง___________________ 
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วาระที ่ 8 :  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 
                 เห็นด้วย______________________         ไมเ่ห็นด้วย________________________         งดออกเสียง___________________ 
 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง 

และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 

         (6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ประชมุมีการพิจารณา 

หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ

พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้  เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้
ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

 
                                    ลงนาม________________________________________ผู้มอบฉันทะ 
                                                                             (________________________________________) 
 
                                      ลงนาม _______________________________________ผู้ รับมอบฉันทะ 
                                               (________________________________________) 
 
 
 
 
หมายเหต ุ 

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่กนั 
 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

 
3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวน

หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 

   4.    ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบ  
          ฉันทะแบบ ค. ตามแบบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จ ากดั 
ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัศกุร์ท่ี 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 3 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี 700 หมู่ท่ี 6 
ถนนสขุมุวิท ต าบลบางปใูหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10280  หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 
             
 วาระท่ี .........................................เร่ือง.......................................................................................................................................   
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้     
  เหน็ด้วย_______________________           ไม่เหน็ด้วย____________________________ งดออกเสียง_____________________ 
 

 วาระท่ี ........................................ เร่ือง.......................................................................................................................................  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร    
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้    
      
  เหน็ด้วย_______________________           ไม่เหน็ด้วย____________________________ งดออกเสียง_____________________ 
  

วาระท่ี ........................................ เร่ือง.......................................................................................................................................   
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร    
                    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้     
           
  เหน็ด้วย_______________________           ไม่เหน็ด้วย____________________________ งดออกเสียง_____________________ 
            

วาระท่ี ........................................ เร่ือง.......................................................................................................................................   
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร    
                    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้     
            
  เหน็ด้วย_______________________           ไม่เหน็ด้วย____________________________ งดออกเสียง_____________________ 
             
 วาระท่ี ........................................ เร่ือง.......................................................................................................................................   
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร    
                    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้    
    
  เหน็ด้วย_______________________           ไม่เหน็ด้วย____________________________ งดออกเสียง_____________________ 
  
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าตอ่หนงัสือมอบฉนัทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
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