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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

PROXY Form A.  

                 
เขียนท ี่ ............................................ 
Written at 

วันท่ี ......…......... เดือน .......…….................. พ.ศ. ….......... 
Date Month Year 

(1)  ข#าพเจ#า ……………………………………………………….......................  สัญชาติ ……………………………………………………………….. 
I / We ………………………………………………………………..….........  Nationality …………………………………….... 

อยู1บ#านเลขท่ี  ……………….…  ถนน .............................................................. ตําบล/แขวง ....................................................................... 
Residing at no Road …………………………………...………  Tambon/Khwaeng …………………………………………..   

อําเภอ/เขต ................................................ จังหวัด .......................................................................... รหัสไปรษณียH .................................. 
Amphur                                       Province Postcode 
 

(2)  เปPนผู#ถือหุ#นของบริษัท  ซีพี ออลลH  จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ#นจํานวนท้ังสิ้นรวม ……………………………………….……… หุ#น 
Being a shareholder of CP ALL Public Company Limited, holding total amount of   shares.  

และออกเสียงลงคะแนนได#เท1ากับ .................................................................  เสียง ดังน้ี            
and having voting rights equivalent to                      vote(s), the details of which are as follows : 
 

หุ#นสามัญ ................................................... หุ#น  ออกเสียงลงคะแนนได#เท1ากับ ..........................................  เสียง 
Ordinary share                            share(s), having voting rights equivalent to        …….       vote(s) 
หุ#นบุริมสิทธิ ............................................... หุ#น ออกเสียงลงคะแนนได#เท1ากับ ..........................................  เสียง 
preferred share                            share(s), having voting rights equivalent to          …….     vote(s) 

 
(3)  ขอมอบฉันทะให#  

hereby authorize  
(1) ................................................................................. อายุ ................... ปg  อยู1บ#านเลขท่ี .................................... 

                                                               age                 residing at No.    
ถนน .......................................................... ตําบล/แขวง ..............................................  อําเภอ/เขต ......................................................... 
Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวัด ..................................................... รหัสไปรษณียH ........................................... หรือ 
Province Postcode OR 

อากรแสตมปh 
Stamp Duty 
20 บาท/Baht 

สิ่งท่ีส งมาด#วย ลําดับ 8 

Enclosure no.8 
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(2) ................................................................................. อายุ ................... ปg  อยู1บ#านเลขท่ี .................................... 

                                                               age                 residing at No.    
ถนน .......................................................... ตําบล/แขวง ..............................................  อําเภอ/เขต ......................................................... 
Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวัด ..................................................... รหัสไปรษณียH ........................................... หรือ 
Province Postcode OR 

 
(3) ................................................................................. อายุ ................... ปg  อยู1บ#านเลขท่ี .................................... 

                                                               age                 residing at No.    
ถนน .......................................................... ตําบล/แขวง ..............................................  อําเภอ/เขต ......................................................... 
Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวัด ..................................................... รหัสไปรษณียH ........................................... 
Province Postcode  
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปPนผู#แทนของข#าพเจ#าเพ่ือเข#าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข#าพเจ#าในการประชุมผู#ถือหุ#นสามัญ ประจําปg
2560 ในวันท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห#องประชุมช้ัน 3 อาคารคอนเวนช่ันฮอลลH สถาบันการจัดการปoญญาภิวัฒนH เลขท่ี 85/1 
หมู1 2 ถนนแจ#งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด#วย 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the General Meeting of Shareholders 
for year 2017, which will be held on April 20, 2017 at 2.00 p.m., at conference room on the 3rd floor, Convention Hall, 
Panyapiwat Institute of Management, No. 85/1 Moo 2, Chaengwattana Road, Bang-Talad, Pakkred, Nonthaburi or at any 
adjournment thereof. 
 

 กิจการใดท่ีผู#รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมน้ัน ให#ถือเสมือนว1าข#าพเจ#าได#กระทําเองทุกประการ 
 Any business carried out by the proxy holder in the said meeting shall be deemed as having been carried out 

by myself/ourselves in all respects. 
   

ลงช่ือ / Signed ………………………………….. ผู#มอบฉันทะ / Grantor 
 (..............................................)  

 
ลงช่ือ / Signed ………………………………….. ผู#รับมอบฉันทะ / proxy 

 (............................................)  
 

ลงช่ือ / Signed ………………………………….. ผู#รับมอบฉันทะ / proxy 

 (............................................)  
 

ลงช่ือ / Signed ………………………………….. ผู#รับมอบฉันทะ/ / proxy 

 (............................................)  
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หมายเหตุ   
1. ผู#ถือหุ#นท่ีมอบฉันทะ จะต#องมอบฉันทะให#ผู#รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปPนผู#เข#าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม1สามารถแบ1งแยก

จํานวนหุ#นให#ผู#รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได# 
The shareholder shall appoint only one proxy holder to attend the meeting and vote at the meeting.  A 
shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes. 

2. ผู#ถือหุ#น จะต#องมอบฉันทะเท1ากับจํานวนหุ#นท่ีถือ โดยไม1สามารถมอบฉันทะเพียงบางส1วนน#อยกว1าจํานวนท่ีถือไว#ได# 
A Shareholder shall grant proxy of the total shares holding and cannot grant partial shares. 


