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                                                                  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข                                                   
                                                              (แบบท่ีก าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ __________________________________         เขียนท่ี____________________________   
             วนัท่ี____  เดือน________  พ.ศ._______ 
(1)     ขา้พเจา้ ____________________________________________________________________________________________________________ 
        

         อยู่บา้นเลขท่ี ________________________________________________________สญัชาต ิ____________________________________________  
 
(2)     เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซีพแีอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

        โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม _____________________ หุน้       และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั_________________________  เสียง ดงันี ้ 

                  หุน้สามญั_________________________________ หุน้        ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั_______________________________เสียง 

                  หุน้บรุมิสทิธิ _______________________________ หุน้        ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั_______________________________ เสียง  
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 
                 1.     ช่ือ__________________________________ อาย_ุ_______________  ปี  อยู่บา้นเลขท่ี_____________________________________ 
              ถนน_______________________________ ต  าบล/แขวง___________________________อ าเภอ/เขต__________________________ 
              จงัหวดั_______________________  รหสัไปรษณีย_์__________________                  หรือ 

               2.     ช่ือ    นายสพุพตั    อ่องแสงคณุ   กรรมการอิสระ      อาย ุ            61           __ ปี อยู่บา้นเลขท่ี     700  ม.6     ซอย     -___                    
                              ถนน              สขุมุวทิ                   ต  าบล/แขวง                 บางปใูหม่                 อ าเภอ/เขต          เมือง____________                      
              จงัหวดั        สมทุรปราการ_____        รหสัไปรษณีย ์      10280                                 หรือ       
 

                3.     ช่ือ   พล.ต.ท. ชยตุ   ธนทวีรชัต ์       กรรมการอิสระ       อาย ุ             66             ปี อยู่บา้นเลขท่ี     700  ม.6     ซอย     -___                    
                              ถนน              สขุมุวทิ                   ต  าบล/แขวง                 บางปใูหม่                 อ าเภอ/เขต          เมือง____________                      
              จงัหวดั        สมทุรปราการ_____        รหสัไปรษณีย ์      10280                                 หรือ      
    

                 4.   ช่ือ ดร. มงคล เหลา่วรพงศ ์        กรรมการอิสระ      อาย ุ             53                ปี     อยู่บา้นเลขท่ี     700  ม.6     ซอย     -___                    
                              ถนน              สขุมุวทิ                   ต  าบล/แขวง                 บางปใูหม่                 อ าเภอ/เขต          เมือง____________                      
              จงัหวดั        สมทุรปราการ_____        รหสัไปรษณีย ์      10280                          
คนหนึ่งคนใดเพียงผูเ้ดียวเป็นตวัแทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ ของบริษัท 
ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน  2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  เลขท่ี 700 หมู่ท่ี 6 ถนน
สขุมุวิท ต าบลบางปใูหม ่อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

ระเบียบวาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้   

เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
  

ระเบียบวาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระที ่3 พจิารณาและอนุมัติงบการเงนิรวม ส าหรับรอบปีบัญช ีสิน้สุด วันที ่31 ธันวาคม 2564 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 
 
 

(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯโดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระตามเอกสารประกอบการเขา้ประชุม 9) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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ระเบียบวาระที ่4 พจิารณาและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล และจัดสรรก าไรส่วนหน่ึงเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ส าหรับการด าเนินงาน 
        สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

   

ระเบียบวาระที ่5  พจิารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  เลือกต้ังกรรมการท้ังชุด 
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  เลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
   บคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ   1. นายกัว ซือ ลุ๋น 

   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
   บคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ    2. นายกิตชัิย  วงษเ์จริญสิน 

เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
บคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ    3. นายสุพพัต  อ่องแสงคุณ 
เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระที ่6  พจิารณาและอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
    

ระเบียบวาระที ่7  พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2565 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระที ่8  พจิารณาและอนุมัตแิก้ไขเพิม่เตมิวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ3 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
         
ระเบียบวาระที ่ 9  เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
    
 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใชเ่ป็น
การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 

(6)   ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณา หรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและ
ลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
         กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุใหเ้สมือนถือว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 

                ลงนาม________________________________________ผูม้อบฉันทะ 
                                                                                            (________________________________________) 

 
                                                  ลงนาม _______________________________________ผูร้บัมอบฉันทะ 

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

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน 

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจ าตอ่ตามแนบดา้นลา่ง 

                  ของหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข ฉบบันี ้
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  

(แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2565  เวลา

14.00 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  เลขท่ี 700 หมู่ท่ี 6 ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
10280 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

ระเบียบวาระที_่____________________ เร่ือง_____________________________________________________________________ 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 

      ระเบียบวาระที_่___________________ เร่ือง________________________________________________________________________ 
      (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                         เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสียง 
 
    ระเบียบวาระที_่____________________ เร่ือง________________________________________________________________________ 
     Agenda                                                  Subject : 
     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                         เหน็ดว้ย                  ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระที_่_______________________         เร่ือง   เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ(ต่อ) 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 เลือกต้ังกรรมการท้ังชุด 
                      เหน็ดว้ย                   ไม่เหน็ดว้ย           งดออกเสียง 
 เลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 

บคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ นายกวั ซือ ลุน๋      
เหน็ดว้ย                  ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสียง 
บคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ นายกิตชิยั  วงษ์เจรญิสนิ 
เหน็ดว้ย                  ไม่เหน็ดว้ย           งดออกเสียง 
บคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ  นายสพุพตั  อ่องแสงคณุ  

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณแ์ละเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงนาม________________________________________ผูม้อบฉนัทะ 
                                                                                                          (________________________________________) 
 
                                                  ลงนาม _______________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                                                              (________________________________________) 
 


