สิงทีสง่ มาด้ วย 12 / Attachment 12
อากรแสตมป์ mn บาท
Duty Stamp THB 20

หนังสือ มอบฉัน ทะ (แบบ ก) / PROXY FORM (Form A)
เขียนที/Written at
วันที/Date
.เดือน/Month
(1). ข้ าพเจ้ า
I/We
อยูบ่ ้ านเลขที
Address
อําเภอ/เขต
District

.
.

.ปี /Year

.สัญชาติ
Nationality
.ตําบล/แขวง
Tambol/Sub-District
.รหัสไปรษณีย์
Postcode

.ถนน
Road
.จังหวัด
Province

(2). เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซี .พี. แอล. กรุ๊ พ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
O Oน

.
.
.

.หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

.เสียง

(2). being (a) shareholder of CPL Group Public Company Limited
holding total of
.shares and have a rights to
(3). ขอมอบฉันทะให้
(3). Hereby appoint

.Votes

โปรดกาเครื องหมายหน้ าชือผู้รับมอบฉันทะเพียงชือเดียว / PLEASE SELECT ONLY ONE PROXY

1.ชือ
Name

.อายุ
Age

อยูบ่ ้ านเลขที
Address

.ถนน
Road

อําเภอ/เขต
District

.จังหวัด
Province

.ปี
years

. ตําบล/แขวง
Tambol /Sub-District

.

.รหัสไปรษณีย์
Postcode

.

2. ชือ
รศ. ดร. รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ
Name Assoc. Prof. Dr. Ruth Banomyong Independent Director

.อายุ
Age

อยูบ่ ้ านเลขที
Address

.ตําบล/แขวง
Tambal/Sub-District

39/87
39/87

.หมูท่ ี
Moo.

อําเภอ/เขต
ปากเกร็ ด
District
Pak Kret
3. ชือ
Name

89/1
89/1
ดุสิต
Dusit

.ถนน
สามัคคี
Road Samakkee

.จังหวัด
Province

นายสุพพัต อ่องแสงคุณ
Mr. Supapat Ongsangkoon

อยูบ่ ้ านเลขที
Address
อําเภอ/เขต
District

3
3

นนทบุรี
Nonthaburi

.จังหวัด
Province

.ถนน
Road

กรุงเทพมหานคร
Bangkok

1/2

.ปี
years

รหัสไปรษณีย์
Postcode

กรรมการอิสระ
Independent Director

ซอย
วัดอัมพวัน
Soi Wat-Ampawan

48
48

.อายุ
Age

บางตลาด
Bang Talat
11120
11120

.
.

55
55

ปี
years

พระราม 5
ตําบล/แขวง
ถนนนครไชยศรี
.
Rama 5 Tambal/Sub-District Thanon Nakhon Chai Si
รหัสไปรษณีย์
Postcode

10300
10300

.

สิงทีสง่ มาด้ วย 12 / Attachment 12

4. ชือ
Name

ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์
กรรมการอิสระ
Dr. Mongkon Laoworapong Independent Director

อยูบ่ ้ านเลขที
Address

128/9
128/9

.ซอย
สาธุประดิษฐ์ 6
Soi Sathupradit 6

อําเภอ/เขต
District

สาทร
Sathorn

.จังหวัด
Province

อายุ
Age

.ถนน สาธุประดิษฐ์
Road Sathupradit

กรุงเทพมหานคร
Bangkok

47
47

.ปี
years

ตําบล/แขวง
ทุง่ วัดดอน
Tambal/Sub-District Tungwatdon,
รหัสไปรษณีย์
Postcode

10120
10120

.
.

คนใดคนหนึงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวันพฤหัสบดี ที 27
เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเทียร่า ชันO 3 โรงแรมเมเปิ ล เลขที 9 ถนนศรี นคริ นทร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10250 หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และ
สถานทีอืน
Only one of them as my/our proxy to be my representative to join and vote in the Annual General Meeting of Shareholders 2017 on Thursday, April
27, 2017 at 2.00 P.M. at the Tiera 3Rd Floor, 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.
กิจการใดทีผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุมนันO ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
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
ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยก
การลงคะแนนเสียงได้ วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
O
อกตังกรรมการทั
O
งชุ
O ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
O
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.

กรณีก ารมอบฉัน ทะ ผู้รับมอบฉันทะต้ องนํา 1. แบบฟอร์ มลงทะเบียน และ 2. หนังสือมอบฉันทะซึง กรอกรายละเอียดครบถ้ วนแล้ ว พร้ อมแนบ
3. สําเนาเอกสารหลักฐานอย่างครบถ้ วน มาแสดงต่อหนักงานลงทะเบียน
In case the shareholder appoints a proxy, the proxy must present 1. the registration form and 2.the completed proxy form along with
3. the required documents to a registration staff.

m/m
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หนังสือ มอบฉัน ทะ แบบ ข
Proxy (From B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿
(แบบทีกําหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจนตายตัว/ Specific Details Form)
.
เขียนที
Written at
วันที
เดือน
.พ.ศ.
Date
Month
Year

.
.

(1) ข้ าพเจ้ า
.
I/We
อยู่บ้านเลขที
.สัญชาติ
.
Address
Nationality
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊ พ จํากัด (มหาชน)
Being a Shareholder of C.P.L. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
[ [นรวม
. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
.เสียง ดังนี [
Holding the total amount of
shares and have the rights to vote equal to
votes as follows:
 หุ้นสามัญ
. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
.เสียง
Ordinary share
shares
have the rights to vote equal to
votes
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
Preferred share
shares
have the rights to vote equal to
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
 g. ชือ
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที
.
Mr./Mrs./Ms.
Age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
.
Road
Sub- District
District
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
.หรื อ
Province
Postal Code
or
 2.
ชือ
รศ. ดร. รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ
อายุ
48
ปี อยู่บ้านเลขที
39/87
หมูท่ ี 3
.
Assoc. Prof. Dr. Ruth Banomyong Independent Director Age
48
years, residing at
39/87
Moo. 3
.
ถนน
สามัคคี
ตําบล/แขวง
บางตลาด
อําเภอ/เขต
ปากเกร็ ด
.
Road Samakkee
Sub- District
Bang Talat
District
Pak Kret
จังหวัด
นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์
gggst
หรื อ
Province
Nonthaburi
Postal Code
11120
or
 3.

ชือ
นายสุพพัต อ่องแสงคุณ
กรรมการอิสระ อายุ
55
ปี
อยู่บ้านเลขที 89/1 ซอย วัดอัมพวัน
.
Mr. Supapat Ongsangkoon Independent Director
Age
55
years, residing at 89/1 Soi Wat-Ampawan
ถนน
พระราม 5
ตําบล/แขวง
ถนนนครไชยศรี
อําเภอ/เขต
ดุสติ
.
Road Rama 5
Sub- District Thanon Nakhon Chai Si
District
Dusit
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10300
หรื อ
Province
Bangkok
Postal Code 10300
or

 4.

ชือ
ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์
กรรมการอิสระ
อายุ
47
Dr. Mongkon Laoworapong Independent Director
Age
47
ถนน
สาธุประดิษฐ์
ตําบล/แขวง
ทุง่ วัดดอน
Road
Sathupradit
Sub- District Tungwatdon
จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
Province Bangkok
Postal Code
10120

ปี
อยู่บ้านเลขที 128/9 ซอย สาธุประดิษฐ์ 6
years, residing at 128/9 Soi Sathupradit 6
อําเภอ/เขต
สาธร
.
District Sathorn
10120 .

คนหนึงคนใดเพียงผู้เดียวเป็ นตัวแทนของข้ าพเจ้ า เพือเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ของบริ ษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊ พ จํากัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที
27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเทียร่า ชัน[ 3 โรงแรมเมเปิ ล เลขที | ถนนศรี นคริ นทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร gts}t หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders of C.P.L GROUP PUBLIC COMPANY
LIMITED on Thursday, April 27, 2017 at 2.00 p.m. at The Tiera 3rd Floor, Maple Hotel, 9 Srinakarin Rd., Bangna, Bangkok 10250 or such other date, time and place as the
meeting may be adjourned
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(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง[ นี [ ดังนี [
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
ระเบีย บวาระที 1 พิจ ารณารั บ รองรายงานการประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น ครั งA ที 1/2560
Agenda Item 1 To consider and adopt the Minutes of the Extra Ordinary General Meeting of Shareholder’s No 1/2017.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี [
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบีย บวาระที 2 รั บ ทราบรายงานผลการดําเนิน งานของบริษัท ฯ ในปี 2559 และรายงานประจําปี 2559
Agenda Item 2 To acknowledge the operating results of CPL for the year 2016 and annual report for the year 2016
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี [
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบีย บวาระที 3 พิจ ารณาอนุม ัต งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ สินA สุด วัน ที 31 ธัน วาคม 2559
Agenda Item 3 To consider and approve the Balance Sheet (Statement of Finance Position) and the Statement of Income for the year ended
December 31, 2016.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี [
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบีย บวาระที 4 พิจ ารณาอนุม ัต ิ งดจ่ ายเงิน ปั น ผลสําหรั บ ผลประกอบการปี 2559
Agenda Item 4 To consider and approve no dividend payments for the year 2016.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี [
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบีย บวาระที 5 พิจ ารณาแต่ งตังA กรรมการแทนกรรมการทีต้ อ งออกตามวาระ ในปี 2560
Agenda Item 5 To consider and approve the appointment of the directors to replace those who will retire by rotation in 2017.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี [
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เลือ กตังA กรรมการทังA ชุด
Vote for all nominated candidates
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
เลือ กตังA กรรมการเป็ นรายบุคคล
Vote for an individual nominated candidate
บุคคลทีได้ รับการเสนอชือ
1. นายจี เซียง ไล่
Name of the nominated candidate
1. Mr. Chi Hsiang Lai
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
บุคคลทีได้ รับการเสนอชือ
2.รศ.ดร. รุ ธ ิร์ พนมยงค์
Name of the nominated candidate
2. Assoc. Prof. Dr. Ruth Banomyong
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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ระเบีย บวาระที 6 พิจ ารณาแต่ งตังA กรรมการใหม่ แ ทนกรรมการทีอ อกตามวาระ
Agenda Item 6 To consider and approve to appointment new director to fill the vacant.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี [
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบีย บวาระที 7 พิจ ารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560
Agenda Item 7 To consider and approve the remuneration of the Company Board of director’s for the year 2017
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี [
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบีย บวาระที 8 พิจ ารณาแต่ งตังA ผู้สอบบัญชีแ ละกําหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี ประจําปี 2560
Agenda Item 8 To consider and approve the appointment of the auditor and the audit fee for the year 2017
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี [
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบีย บวาระที 9 พิจ ารณาอนุม ัต แิ ก้ ไ ขชือ บริษัท
Agenda Item 9 To consider and approved the change of the Company’s name.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี [
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบีย บวาระที 10 พิจ ารณาอนุม ัต แิ ก้ ไ ขเพิม เติม ข้ อ บังคับ ข้ อ o. ข้ อ p. ข้ อ pp. และข้ อ qr. เพือ ให้ ส อดคล้ อ งกับ การเปลีย นแปลงชือ บริษัท
Agenda Item 10 To consider and approved the amendment of article 1, 2, 22 and 38 of the articles of association of the company to be conform with
the change of the Company’s name.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี [
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบีย บวาระที 10 เรื อ งอืน ๆ (ถ้ ามี)
Agenda Item 10 Any other business (if any)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี [
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนันให้
[ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
[ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของ
ข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a shareholder.
(6) ในกรณีทีข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณา หรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจาก
เรื องทีระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ ไขเปลียนแปลงหรื อเพิม เติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the Meeting considers or passes any resolution other
than those specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my/our behalf as
he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดทีผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุมให้ เสมือนถือว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
Any actions performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed
(

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
)

ลงนาม/Signed
(

)

ลงนาม/Signed
(

)

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

หมายเหตุ : ตามประกาศกรมพัฒนาธุร กิจ การค้ า เรื อ ง กําหนดแบบหนังสือ มอบฉัน ทะ (ฉบับ ที 5) พ.ศ. 2550
Remarks: According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding Proxy Form (Issue 5) 2007
1.

ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะ จะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน
หุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and not split the number
of shares to several proxies for splitting votes.

2.

วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
[
อกตังกรรมการทั
[
งชุ
[ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
[
นรายบุคคล
Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or any individual nominated
directors

3.

ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ ในใบประจําต่อตามแนบด้ านล่าง
ของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ฉบับนี [
In case there are additional agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Attachment to Proxy
Form B attached herewith to specify the additional agenda item(s).

**********************************************************************************************************************************************************************
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ใบประจําต่ อ แบบหนังสือ มอบฉัน ทะ แบบ ข / Supplemental Proxy Form B
(แบบทีกําหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจนตายตัว/ Specific Details Form)

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊ พ จํากัด (มหาชน)
The proxy as a shareholder of C.P.L GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
ในการประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น ประจําปี 2560 ของบริษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊พ จํากัด (มหาชน)ในวัน พฤหัส บดีท ี 27 เมษายน 2560 เวลา14.00 น. ณ ห้ อ งเทีย ร่ า ชันA 3
โรงแรมเมเปิ ล เลขที 9 ถนนศรีน คริน ทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 หรือ ทีจ ะพึงเลือ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ ืน ด้ วย
At the meeting of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders of C.P.L GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED on Thursday, 27th April, 2017 at 2.00 p.m.at the Tiera 3rd
Floor, Maple Hotel, 9 Srinakarin Rd., Bangna, Bangkok 10250or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ระเบีย บวาระที
เรื อ ง
Subject :
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี [
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบีย บวาระที
เรื อ ง
Agenda
Subject :
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี [
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบีย บวาระที
เรื อ ง
Agenda
Subject:
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี [
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

. Agenda

.

.

ระเบีย บวาระที
.
เรื อ ง เลือ กตังA กรรมการแทนกรรมการทีต้ อ งออกตามวาระ(ต่ อ )
Agenda
Subject Election of the Directors to replace those who will retire (continued)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี [
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เลือ กตังA กรรมการทังA ชุด
Vote for all nominated candidates
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 เลือ กตังA กรรมการเป็ นรายบุคคล
Vote for an individual nominated candidate
บุคคลทีได้ รับการเสนอชือ นายจี เซียง ไล่ (Mr. Chi Hsiang Lai)น
Name of the nominated candidate
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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บุคคลทีได้ รับการเสนอชือรศ.ดร. รุ ธิร์ พนมยงค์ (Assoc. Prof. Dr. Ruth Banomyong)_
Name of the nominated candidate
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบีย บวาระที
.
เรื อ ง แต่ งตังA กรรมการใหม่ แ ทนกรรมการทีอ อกตามวาระ
Agenda
Subject Election of new Directors (continued)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี [
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
ข้ าพเจ้ าขอรั บ รองว่ า รายการในใบประจําต่ อ หนังสือ มอบฉัน ทะถูก ต้ อ งบริบ ูร ณ์ แ ละเป็ นความจริงทุก ประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/Signed

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(

)

ลงนาม/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงนาม/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
)

กรณีก ารมอบฉัน ทะ ผู้รับมอบฉันทะต้ องนํา 1. แบบฟอร์ มลงทะเบียน และ 2. หนังสือมอบฉันทะซึง กรอกรายละเอียดครบถ้ วนแล้ ว พร้ อมแนบ
3. สําเนาเอกสารหลักฐานอย่างครบถ้ วน มาแสดงต่อหนักงานลงทะเบียน
In case the shareholder appoints a proxy, the proxy must present 1. the registration form and 2.the completed proxy form along with
3. the required documents to a registration staff.
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สิงทีส่ งมาด้ วย 12 / Attachment 12

อากรแสตมป์ bp บาท
Duty Stamp THB 20

หนังสือ มอบฉัน ทะ (แบบ ค) / PROXY FORM (Form C)

(แบบทีใ ช้ เ ฉพาะกรณีผ้ ูถ ือ หุ้น เป็ นผู้ล งทุน ต่ างประเทศและแต่ งตัง@ ให้ ค ัส โตเดีย น ในประเทศไทยเป็ นผู้รั บ ฝากและดูแ ลหุ้น
(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)
เขียนที/Written at
วันที/Date

เดือน/Month

(1) ข้ าพเจ้ า
สัญชาติ
I/We
Nationality
อยูบ่ ้ านเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
Address
Road
Tambol/Sub-District
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
District
Province
Postcode
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซี . พี . แอล. กรุ๊ พ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
W Wน
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
being (a) shareholder of CPL Group Public Company Limited
holding total of
shares and have a rights to
(2) ขอมอบฉันทะให้
(2) Hereby appoint

เขต

ปี /Year

.
.
.
.
.

.
เสียง
Votes

โปรดกาเครื อ งหมายหน้ าชือ ผู้รั บ มอบฉัน ทะเพีย งชือ เดีย ว/PLEASE SELECT ONLY ONE PROXY

a.ชือ
อายุ
ปี
Name
Age
years
อยูบ่ ้ านเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
.
Address
Road
Tambol/Sub-District
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
.
District
Province
Postcode
b. ชือ
รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์
กรรมการอิสระ
อายุ
48
ปี
Name
Assoc. Prof. Dr. Ruth Banomyong Independent Director
Age
48
years
อยูบ่ ้ านเลขที 39/87
หมูท่ ี 3 ถนน
สามัคคี
ตําบล/แขวง บางตลาด
.
Address
ij/kl
Moo i
Road Samakkee
Tambol/Sub-District
Bang Talat
อําเภอ/
ปากเกร็ ด
จังหวัด
นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์
11120
.
District Pak Kret
Province Nonthaburi
Postcode aaabp
i. ชือ
นายสุพพัต อ่องแสงคุณ
กรรมการอิสระ
อายุ
55
ปี
Name Mr. Supapat Ongsangkoon Independent Director
Age
55
years
อยูบ่ ้ านเลขที
89/1 ซอย วัดอัมพวัน
ถนน
พระราม 5
ตําบล/แขวง
ถนนนครไชยศรี
.
Address
89/1 Soi Wat-Ampawan
Road Rama 5
Tambol/Sub-District Thanon Nakhon Chai Si
อําเภอ/เขต ดุสิต
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10300
.
District
Dusit
Province Bangkok
Postcode
10300
t. ชือ
ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
กรรมการอิสระ
อายุ
47
ปี
Name Dr. Mongkon Laoworapong
Independent Director Age
47
years
อยูบ่ ้ านเลขที 128/9 ซอย สาธุประดิษฐ์ 6
ถนน สาธุประดิษฐ์
ตําบล/แขวง
ทุง่ วัดดอน
.
Address
128/9 Soi Sathupradit 6
Road Sathupradit
Tambol/Sub-District Tungwatdon,
อําเภอ/เขต
สาทร
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10120
.
District
Sathorn
Province
Bangkok
Postcode 10120
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คนใดคนหนึงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ใน
วัน
พฤหัสบดีที 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเทียร่า ชันW i โรงแรมเมเปิ ล เลขที j ถนนศรี นคริ นทร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ apbzp หรื อทีจะพึงเลือน
ไปในวัน เวลา และสถานทีอืน
Only one of them as my/our proxy to be my representative to join and vote in the Annual General Meeting of Shareholders 2017 on Thursday,
April 27, 2017 at b.00 P.M. at the Tiera 3rd Floor, Maple No.9 Srinakarin Road, Bangna, Bangkok 10250 or which will be postponed to other
date , time and place as the meeting may be adjourned.
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครังW นี W ดังนี W
(3) I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows:
มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดที
W
ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant partial the total amount of shares holding and entitled to vote
มอบฉันทะบางส่วนคือ
Grant partial shares of
หุ้นสามัญ
หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
Ordinary share
shares and have the right to vote equal to

เสียง
votes

(4) ข้ าพเจ้ ามอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครังW นี W
(4) I/WE authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows:
วาระที 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังW ที a/bzp
Agenda 1: To consider and adopt the Minutes of Extra Ordinary General Meeting of Shareholder No.1/ 2017.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี W
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
Agree

.

ไม่เห็นด้ วย
Disagree

งดออกเสียง
Abstain

.

.

วาระที 2 : รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี bzzj และรายงานประจําปี bzzj
Agenda 2: To acknowledge the Operating results of CPL for the year 2016 and annual report for the year 2016.
(ก.) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข.) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี W
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
Agree

ไม่เห็นด้ วย
Disagree

งดออกเสียง
Abstain

.

.

วาระที 3: พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สิ Wนสุดวันที ia ธันวาคม bzzj
Agenda 3: To consider and approve the Balance Sheet (Statement of Finance Position) and the Statement of Income for the year ended
December 31, 2016.

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี W
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Agree
Disagree
Abstain
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.

.

วาระที 4 : พิจารณาอนุมตั ิ งดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการปี 2559
Agenda 4: To consider and approve no dividend payment of CPL the year 2016.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี W
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Agree
Disagree
Abstain
วาระที 5 : พิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
W
ต้ องออกตามวาระ ในปี 2560
Agenda 5: To consider and approve the appointment of the directors to replace those who will retire by rotation in 2017.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี W
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการทั
W
งชุ
W ด
เสียง
The appointment of all directors
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Agree
Disagree
Abstain
เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการบางรายดั
W
งนี W
The appointment of each director
z.a นาย จี เซียง ไล่
Mr. Chi Hsiang Lai
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Agree
Disagree
Abstain
z.b รศ. ดร. รุธิร์ พนมยงค์ Assoc. Prof. Dr. Ruth Banomyong
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Agree
Disagree
Abstain
วาระที 6 : พิจารณาแต่งตังกรรมการใหม่
W
แทนกรรมการทีออกตามวาระ
Agenda 6: To consider and approve to the appointment new director to fill the vacant.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี W
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
Agree

ไม่เห็นด้ วย
Disagree

งดออกเสียง
Abstain

วาระที 7 : พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี bzp.
Agenda 7: To consider and approve the remuneration of the Company Board of director‘s for the year 201l.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี W
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Agree
Disagree
Abstain
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วาระที 8 : พิจารณาแต่งตังผู
W ้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี ประจําปี bzp
Agenda 8: To consider the appointment of the auditor and the audit fee for the year 2017.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี W
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
Agree

ไม่เห็นด้ วย
Disagree

งดออกเสียง
Abstain

.
.

วาระที 9 : พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขชือบริ ษัท
Agenda 9: To consider and approved the change of the Company’s name.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี W
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
Agree

ไม่เห็นด้ วย
Disagree

งดออกเสียง
Abstain

.
.

วาระที 10 : พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับ ข้ อ a. ข้ อ b. ข้ อ bb. และ ข้ อ ik. เพือให้ สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงชือบริ ษัท
Agenda 10: To consider and approved the change the amendment of article 1, 2, 22 and 38 of the articles of association of the company
to be conform with the change of the Company’s name.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี W
(c) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
.
Agree
Disagree
Abstain
.
วาระที 11 : พิจารณาเรื องอืน ๆ
Agenda 11: Other business (If any)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี W
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
Agree

ไม่เห็นด้ วย
Disagree

งดออกเสียง
Abstain

.

.

(z) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี W ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั Wนไม่ถกู ต้ อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting
as a shareholder.
() ในกรณีทีข้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีทีประชุมมีการพิจารณา
หรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
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In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the
proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุมนันW เว้ นแต่กรณีทผูี ้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้ าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือ
เสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote I/We specify in the proxy
form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.
ลงนาม/Signature
(

ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
)

ลงนาม/Signature
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี Wใช้ เฉพาะกรณีทีผู้ถือหุ้นทีปรากฏชือในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
W คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่ากัน
The Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a
custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.
2. หลักฐานทีต้ องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
Letter of certification to certify that the proxy Form have a permit to act as a custodian.
3. ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number
of shares to many proxies for splitting votes.
4. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแบบ
In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder in the
Supplemental Proxy Form as enclosed.
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ใบประจําต่ อ แบบหนังสือ มอบฉัน ทะ แบบ ค./ Supplemental PROXY FORM C
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊ พ จํากัด (มหาชน) จํากัด
The proxy is granted by a shareholder of C.P.L Group Company Limited.
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี bzp ในวันพฤหัสบดีที bl เมษายน bzp เวลา at.pp น. ณ ห้ องเทียร่ า ชันW i โรงแรมเมเปิ ล เลขที j ถนนศรี นคริ นทร์ เขตบางนา
กรุ งเทพฯ apbzp หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืน

Annual General Meeting of Shareholders 2017 on Thursday, April 27, 2017 at 2.00 P.M. at the Tiera 3rd Floor, 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.
วาระที .........................................เรื อง.......................................................................................................................................
Agenda......................................... : ..........................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W
(b) The grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Agree
Disagree
Abstain

.
.

วาระที ........................................ เรื อง.......................................................................................................................................
Agenda......................................... : ...........................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W
(b) The grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Agree
Disagree
Abstain
วาระที ........................................ เรื อง.......................................................................................................................................
Agenda......................................... : ...........................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W
(b) The grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
Agree

ไม่เห็นด้ วย
Disagree

งดออกเสียง
Abstain

.
.

.

.

วาระที ........................................ เรื อง.......................................................................................................................................
Agenda......................................... : ...........................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W
(b) The grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
Agree

ไม่เห็นด้ วย
Disagree

งดออกเสียง
Abstain
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.
.

วาระที ........................................ เรื อง.......................................................................................................................................
Agenda......................................... : ...........................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W
(b) The grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
Agree

ไม่เห็นด้ วย
Disagree

งดออกเสียง
Abstain

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า รายการในใบประจําต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องบริ บรู ณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I/ We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/Signature
(

ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
)

ลงนาม/Signature
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

กรณีการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะต้ องนํา a.แบบฟอร์ มลงทะเบียน และ b.หนังสือมอบฉันทะซึงกรอกรายละเอียดครบถ้ วนแล้ ว พร้ อมแนบ
i.สําเนาเอกสารหลักฐานอย่างครบถ้ วน มาแสดงต่อหนักงานลงทะเบียน
In case the shareholder appoints a proxy, the proxy must present 1.the registration form and 2.the completed proxy form along with
i.the required documents to a registration staff.
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