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อากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) / PROXY FORM (Form A)
เขียนที่/Written at ______ __________________________________
วันที่/Date_________เดือน/Month____________ปี /Year__________
(1). ข้ าพเจ้ า ___________________________________สัญชาติ______________________________________________________
I/We
Nationallity
อยูบ่ ้ านเลขที_่ __________________ถนน________________________ตาบล/แขวง________________________________________
Address
Road
Tambal/Sub-District
อาเภอ/เขต______________________จังหวัด_______________________รหัสไปรษณีย์_____________________________________
District
Province
Postcode
(2). เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซี .พี. แอล. กรุ๊พ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้น__________________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ________________________เสียง
(2). being (a) shareholder of CPL Group Public Company Limited
holding total of ________________________________________shares and have a rights to
____________________________________Votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
(3). Hereby appoint

โปรดกาเครื่องหมายหน้ าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว / PLEASE SELECT ONLY ONE PROXY

1.ชือ่ ___________________________________________________อายุ ______________________________________ปี
Name
Age
years
อยูบ่ ้ านเลขที_่ ________________ถนน_______________________________ตาบล/แขวง__________________________________
Address
Road
Tambal/Sub-District
อาเภอ/เขต_______________________จังหวัด_____________________________รหัสไปรษณีย_์ ____________________________
District
Province
Postcode
2. ชื่อ_________นายกาธร วรรธนะเลาหะ _____กรรมการอิสระ _________อายุ _________77____________________ปี
Mr. Kamthon Vathanalaoha Independent Director
Age
77
years
อยูบ่ ้ านเลขที_่ ___1112/7 ____________ถนน______สุขมุ วิท _________ตาบล/แขวง___พระโขนง _________________
Address
112/7
Road Sukhumvit
Tambal/Sub-District
Prakanong
อาเภอ/เขต____คลองเตย ___________จังหวัด____กรุงเทพมหานคร______รหัสไปรษณีย_์ ____10110______________
District
Klongteoy
Province Bangkok
Postcode
10110
3. ชื่อ________นายสุโข วุฑฒิโชติ _____กรรมการอิสระ ______________อายุ ______73_______________________ปี
Name Mr. Sukho Voddhijoti Independent Director
Age
73
years
อยูบ่ ้ านเลขที_่ _____2/1__ _____ถนน__ ศรีสมุทร ___________ตาบล/แขวง_________ปากน ้า________________
Address
2/1
Road Sukhamvit t
Tambal/Sub-District
Paknum
อาเภอ/เขต_______เมือง__________จังหวัด___________สมุทรปราการ ____________รหัสไปรษณีย์_______10270____
District
Muang
Province Samutprakarn
Postcode 10270
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4. ชือ่ ________นายมงคล เหล่าวรพงศ์ _____กรรมการอิสระ ______________อายุ ____________45_____________ปี
Name Mr. Mongkon Laoworapong Independent Director
Age
45
years
อยูบ่ ้ านเลขที_่ _______128/9 สาธุประดิษฐ์ 6_____ถนน__สาธุประดิษฐ์ ___________ตาบล/แขวง______ทุง่ วัดดอน___
Address
128/9 Soi Sathupradit 6
Road Sathupradit
Tambal/Sub-District Tungwatdon,
อาเภอ/เขต_______สาทร______จังหวัด______กรุงเทพมหานคร ____________รหัสไปรษณีย์_______10120_________
District
Sathorn
Province
Bangkok
Postcode
10120
คนใดคนหนึ่งคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2558 ใน วันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเมเปิ ล 3 โรงแรมเมเปิ ล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10250 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
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________________________________________ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(________________________________________)
ลงนาม/Signature _______________________________________ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(________________________________________)
หมายเหตุ / Remarks
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล

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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