
 
                                            ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 / Attachment 6     

                                      หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข                                         อากรแสตมป์ 20 บาท

   
                                                              (แบบท่ีก าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น __________________________________         เขียนท่ี____________________________   
             วนัท่ี____  เดือน________  พ.ศ._______ 
(1)     ข้าพเจ้า ____________________________________________________________________________________________________________ 
        

         อยู่บ้านเลขท่ี ________________________________________________________สญัชาต ิ____________________________________________ 
(2)     เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
         โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม _____________________ หุ้น        และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั_________________________  เสียง ดงันี ้ 
                  หุ้นสามญั_________________________________ หุ้น         ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั_______________________________เสียง 
                  หุ้นบริุมสทิธิ _______________________________ หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั_______________________________ เสียง  
(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
                 1.     ช่ือ__________________________________ อาย_ุ_______________  ปี  อยู่บ้านเลขท่ี_____________________________________ 
              ถนน_______________________________ ต าบล/แขวง___________________________อ าเภอ/เขต__________________________ 
              จงัหวดั_______________________  รหสัไปรษณีย์___________________                  หรือ 

               2.     ช่ือ    นายสพุพตั    อ่องแสงคณุ   กรรมการอิสระ      อาย ุ            59           __ ปี อยู่บ้านเลขท่ี        89/1   ซอย     วดัอมัพวนั___                    
                              ถนน              พระราม 5                   ต าบล/แขวง                 ถนนนครไชยศรี                 อ าเภอ/เขต          ดสุติ____________                      
              จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร_____        รหสัไปรษณีย์       10300                                     หรือ       
 

                3.     ช่ือ   พล.ต.ท. ชยตุ   ธนทวีรัชต์        กรรมการอิสระ       อาย ุ             64             ปี อยู่บ้านเลขท่ี     300     ซอย _สริินธร 7 แยก 6-1_                                    
               ถนน                สริินธร                  ต าบล/แขวง               บางบ าหรุ               อ าเภอ/เขต          บางพลดั______________                    
              จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร        รหสัไปรษณีย์       10700                                       หรือ      
    

                 4.   ช่ือ ดร. มงคล เหลา่วรพงศ์         กรรมการอิสระ      อาย ุ             50                ปี     อยู่บ้านเลขท่ี   128/9     ซอย     สาธุประดษิฐ์ 6                      
               ถนน                สาธุประดษิฐ์                   ต าบล/แขวง                  ทุง่วดัดอน                อ าเภอ/เขต           สาธร_____________                            
             จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร        รหสัไปรษณีย์              10120____                                  
                 
คนหนึ่งคนใดเพียงผู้ เดียวเป็นตวัแทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563  ของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) ในวนัศกุร์ท่ี 24 เมษายน  2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 3 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี 700 หมูท่ี่ 6 ถนนสขุมุวิท ต าบลบางปใูหม ่อ าเภอ
เมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

ระเบียบวาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้   

เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 
  

ระเบียบวาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้สุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 
  

ระเบียบวาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัตงิดจัดสรรก าไรและตัง้ทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2562 และงดจ่ายเงนิปันผล  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

   



ระเบียบวาระท่ี 5  พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ ในปี 2563 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  เลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด 
   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
  เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
   บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ   1. นางสาวยูนเวน เฉิน 

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง 
   บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ      2. นายณัฏฐกิตติ์  วงษ์เจริญสิน 

เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง 
บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ      3. พล.ต.ท. ชยุต  ธนทวีรัชต์ 
เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง 
    

ระเบียบวาระท่ี 7  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง 
          

ระเบียบวาระท่ี  8  เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
    
(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใชเ่ป็น
การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 
(6)   ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณา หรือลงมติ
ในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและ
ลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
         กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

                     ลงนาม _____________________________ผู้มอบฉันทะ 
                                                           (                                                              ) 

 

  ลงนาม _____________________________ผู้ รับมอบฉันทะ 
                 (                                                                    ) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน 

หุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าตอ่ตามแนบด้านลา่ง 

                  ของหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข ฉบบันี ้

*************************************************************************************************************************************************** 

 



ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  

(แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตวั) 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563  เวลา14.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 3 

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  เลขที่ 700 หมู่ท่ี 6 ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน 

เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

ระเบียบวาระท่ี_____________________ เร่ือง_____________________________________________________________________ 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
 

      ระเบียบวาระท่ี____________________ เร่ือง________________________________________________________________________ 
      (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                         เหน็ด้วย              ไม่เหน็ด้วย            งดออกเสียง 
 
    ระเบียบวาระท่ี_____________________ เร่ือง________________________________________________________________________ 
     Agenda                                                  Subject : 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                         เหน็ด้วย                  ไม่เหน็ด้วย            งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี________________________         เร่ือง   เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ(ต่อ) 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
 เลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด 
                      เหน็ด้วย                   ไม่เหน็ด้วย           งดออกเสียง 
  

 เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ นางสาวยนูเวน เฉิน      
      เหน็ด้วย                  ไม่เหน็ด้วย            งดออกเสียง 
บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ นายณฏัฐกิตติ ์ วงษ์เจริญสนิ 
เหน็ด้วย                  ไม่เหน็ด้วย           งดออกเสียง 

บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ พล.ต.ท. ชยตุ  ธนทวีรัชต์  
       เหน็ด้วย                  ไม่เหน็ด้วย           งดออกเสียง 

 
  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
      ลงนาม________________________________ ผู้มอบฉนัทะ 
                                  (                                                       ) 
 
                                                                          ลงนาม________________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                (                                                         ) 
 
      ลงนาม________________________________ ผู้มอบฉนัทะ 
                                  (                                                          ) 
 


