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                                                              หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข                                           
                  (แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ __________________________________         เขียนท่ี____________________________   
             วนัท่ี____  เดือน________  พ.ศ._______ 

(1)     ขา้พเจา้ ____________________________________________________________________________________________________________ 
        

         อยูบ่า้นเลขท่ี ________________________________________________________สญัชาติ ____________________________________________ 
     (2)     เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซีพแีอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
         โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม _____________________ หุน้        และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________________  เสียง ดงัน้ี  
                  หุน้สามญั_________________________________ หุน้         ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_______________________________เสียง 
                  หุน้บุริมสิทธิ _______________________________ หุน้         ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_______________________________ เสียง 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้
                 1.     ช่ือ__________________________________ อาย_ุ_______________  ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี_____________________________________ 
              ถนน_______________________________ ต  าบล/แขวง___________________________อ าเภอ/เขต__________________________ 
              จงัหวดั_______________________  รหสัไปรษณีย_์__________________                  หรือ 
               2.     ช่ือ    นายสุพพตั    อ่องแสงคุณ   กรรมการอิสระ      อาย ุ            60           __ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี        89/1   ซอย     วดัอมัพวนั___                    
                              ถนน              พระราม 5                   ต  าบล/แขวง                 ถนนนครไชยศรี                 อ าเภอ/เขต          ดุสิต____________                      
              จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร_____        รหสัไปรษณีย ์      10300                                     หรือ       
 

                3.     ช่ือ   พล.ต.ท. ชยุต   ธนทวีรัชต ์       กรรมการอิสระ       อาย ุ             65             ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     300     ซอย _สิรินธร 7 แยก 6-1_                                    
               ถนน                สิรินธร                  ต  าบล/แขวง               บางบ าหรุ               อ าเภอ/เขต          บางพลดั______________                    
              จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร        รหสัไปรษณีย ์      10700                                       หรือ      
    

                 4.   ช่ือ ดร. มงคล เหล่าวรพงศ ์        กรรมการอิสระ      อายุ              52                ปี     อยูบ่า้นเลขท่ี   128/9     ซอย     สาธุประดิษฐ ์6                      
               ถนน                สาธุประดิษฐ ์                  ต  าบล/แขวง                  ทุ่งวดัดอน                อ าเภอ/เขต           สาธร_____________                            
             จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร        รหสัไปรษณีย ์             10120____                                  
                 
คนหน่ึงคนใดเพียงผูเ้ดียวเป็นตวัแทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ผา่นสือิเล็กโทรนิคส์  ของบริษทั 
 ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ในวนัพุธท่ี 28 เมษายน  2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี 700 หมู่ท่ี 6 ถนนสุขมุวทิ ต าบล
บางปูใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 

ระเบียบวาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี   

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
  

ระเบียบวาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 และรายงานประจ าปี 2563 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
ระเบียบวาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลและส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2563  
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

   

อากรแสตมป์ 20 

บาท 
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ระเบียบวาระที ่5  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ ในปี 2564 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
   บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ   1. นายสุวชัชัย  วงษ์เจริญสิน 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ      2. นายภูวสิษฏ์  วงษ์เจริญสิน 

เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ      3. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์  
เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระที ่6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
    

ระเบียบวาระที ่7  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
          

ระเบียบวาระที ่ 8  เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
    
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนั้นใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 
(6)   ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา หรือลง
มติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
         กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมใหเ้สมือนถือวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

                     ลงนาม _____________________________ผูม้อบฉันทะ 
                                                           (                                                              ) 

 

  ลงนาม _____________________________ผูรั้บมอบฉันทะ 
                 (                                                                    ) 

 

หมายเหตุ : ตามประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน 

หุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อตามแนบดา้นล่าง 

                  ของหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข ฉบบัน้ี 

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

***************************** 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  

(แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท ซีพแีอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในวันพธุที ่28 เมษายน 2564  เวลา14.00น.  

ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 บริษัท ซีพแีอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี 700 หมู่ท่ี 6 ถนนสุขมุวิท ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280  

หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

ระเบียบวาระที_่____________________ เร่ือง_____________________________________________________________________ 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

      ระเบียบวาระที_่___________________ เร่ือง________________________________________________________________________ 
      (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
      (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                         เห็นดว้ย              ไม่เห็นดว้ย            งดออกเสียง 
 
    ระเบียบวาระที_่____________________ เร่ือง________________________________________________________________________ 
     Agenda                                                  Subject : 
     (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                         เห็นดว้ย                  ไม่เห็นดว้ย            งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระที_่_______________________         เร่ือง   เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ(ต่อ) 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
                  เห็นดว้ย                   ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 
 เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ นายสุวชัชยั  วงษเ์จริญสิน       
      เห็นดว้ย                  ไม่เห็นดว้ย            งดออกเสียง 
บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ นายภูวสิษฏ ์ วงษเ์จริญสิน 
      เห็นดว้ย                  ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 
บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ดร. มงคล เหล่าวรพงศ ์ 
      เห็นดว้ย                  ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 

  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
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