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Duty
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20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) / PROXY FORM (Form A)
เขียนที่/Written at ______ __________________________________
วันที่/Date_________เดือน/Month____________ป/Year__________
(1). ขาพเจา ____________________________________________สัญชาติ______________________________________________________
I/We
Nationallity
อยูบานเลขที_่ __________________ถนน__________________________ตําบล/แขวง_______________________________________________
Address
Road
Tambal/Sub-District
อําเภอ/เขต_______________________จังหวัด________________________รหัสไปรษณีย_ ___________________________________________
District
Province
Postcode
(2). เปนผูถือหุนของ บริษัท ซี .พี. แอล. กรุพ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้น___________________________________หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ_______________________________เสียง
(2). being (a) shareholder of CPL Group Public Company Limited
holding total of ________________________________________shares and have a rights to ____________________________________Votes
(3) ขอมอบฉันทะให
(3). Hereby appoint

โปรดกาเครื่องหมายหนาชื่อผูรับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว / PLEASE SELECT ONLY ONE PROXY

1.ชือ่ __________________________________________________________อายุ ___________________________________________ป
Name
Age
years
อยูบานเลขที_่ ____________________ถนน_______________________________ตําบล/แขวง__________________________________
Address
Road
Tambal/Sub-District
อําเภอ/เขต_______________________จังหวัด_________________________________รหัสไปรษณีย_ ____________________________
District
Province
Postcode
2. ชื่อ_________นายกําธร วรรธนะเลาหะ _____กรรมการอิสระ _________อายุ ______________________76____________________ป
Mr. Kamthon Vathanalaoha Independent Director
Age
76
years
อยูบานเลขที_่ ___1112/7 ____________ถนน______สุขุมวิท _________ตําบล/แขวง___พระโขนง _______________________________
Address
112/7
Road Sukhumvit
Tambal/Sub-District
Prakanong
อําเภอ/เขต____คลองเตย ___________จังหวัด____กรุงเทพมหานคร_________________รหัสไปรษณีย_ ____10110________________
District Klongteoy
Province Bangkok
Postcode 10110
3. ชื่อ________นายสุโข วุฑฒิโชติ _____กรรมการอิสระ ______________อายุ _________________72__________________________ป
Name Mr. Sukho Voddhijoti Independent Director
Age
72
years
อยูบานเลขที_่ _____2/1__ _____ถนน__ ศรีสมุทร ___________ตําบล/แขวง_______________________ปากน้ํา________________
Address
2/1
Road Sukhamvit t
Tambal/Sub-District
Paknum
อําเภอ/เขต_______เมือง__________จังหวัด___________สมุทรปราการ ____________รหัสไปรษณีย_ ______10270________________
District
Muang
Province Samutprakarn
Postcode 10270
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4. ชือ่ ________นายมงคล เหลาวรพงศ _____กรรมการอิสระ ______________อายุ _________________44_____________________ป
Name Mr. Mongkon Laoworapong
Independent Director Age
44
years
อยูบานเลขที_่ _______128/9 สาธุประดิษฐ 6_____ถนน__สาธุประดิษฐ ___________ตําบล/แขวง______ทุงวัดดอน________________
Address
128/9 Soi Sathupradit 6
Road Sathupradit
Tambal/Sub-District Tungwatdon,
อําเภอ/เขต_______สาทร__________จังหวัด___________กรุงเทพมหานคร ____________รหัสไปรษณีย_ ______10120_____________
District
Sathorn
Province
Bangkok
Postcode
10120
คนใดคนหนึ่งคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557
ใน วันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ หองเมเปล 3 โรงแรมเมเปล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร เขตบางนา กรุงเทพฯ 10250 หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
Only one of them as my/our proxy to be my representative to join and vote in the Annual General Meeting of Shareholders 2014 on April
29, 2014 at 2.00 P.M. at the Maple 3,Maple Hotel No.9 Srinakarin Road,Bangna,Bangkok 10250 or which will be postponed to other
date , time and place as the meeting may be adjourned.
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
Any and all acts carried out by my/our proxy at the said meeting, except for any vote that is not In accordance with my/our instructions
as given in this deed of proxy, shall be deemed to have been carried out by myself/ourselves.
ลงนาม/Signature________________________________________ผูมอบฉันทะ/Shareholder
(________________________________________)
ลงนาม/Signature _______________________________________ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(________________________________________)
หมายเหตุ / Remarks
ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
Shareholders appointing a proxy may appoint only one person to attend and vote at the meeting, and may not divide shares amongst more than one
proxy in order to split votes. Votes may be cast in favor of the appointment of all proposed directors or of certain proposed director(s) only.
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