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ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรือ่ ง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (no. 5X B.E. 2550)

เขียนที่ ......................................
Written at
วันที่.........เดือน........................พ.ศ. ..........
Date
Month
Year
(1) ขาพเจา …………….......................................................................................................................................................
I / We ……………………………………………………………………........
สํานักงานตั้งอยูเลขที่ ……………….….. ถนน .......................................................... ตําบล/แขวง .......................................................
Tambon/Khwaeng
Residing at no. ………………..……… Road …………………………………………
อําเภอ/เขต ................................................ จังหวัด .............................................................. รหัสไปรษณียd ...................................
Amphur
Province
Postcode
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหกับ......................................................................................................................
acting as the Custodian for
ซึ่งเปนผูถือหุนของ บริษัท ซีพี ออลลd จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนรวมทั้งสิ้น ................................................................................. หุน
being a shareholder of CP ALL Public Company Limited, holding the total amount of
share(s)
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ……………………………………………………..…. เสียง ดังนี้
and having voting rights equivalent to
vote(s), the details of which are as follows :
หุนสามัญ ................................................... หุน
Ordinary share
share(s),
หุนบุริมสิทธิ ............................................... หุน
preferred share
share(s),

ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ..........................................
having voting rights equivalent to
…….
ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ..........................................
having voting rights equivalent to
…….

เสียง
vote(s)
เสียง
vote(s)

(2) ขอมอบฉันทะให
hereby authorize
(1) ................................................................................. อายุ ................... ปp อยูบานเลขที่ ....................................
age
residing at No.
ถนน .......................................................... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต .........................................................
Road
Sub-District
District
จังหวัด ..................................................... รหัสไปรษณียd ........................................... หรือ
Province
Postcode
OR

69

(2)

................................................................................. อายุ ................... ปp อยูบานเลขที่ ....................................
age
residing at No.
ถนน .......................................................... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต .........................................................
Road
Sub-District
District
จังหวัด ..................................................... รหัสไปรษณียd ........................................... หรือ
Province
Postcode
OR
(3)

................................................................................. อายุ ................... ปp อยูบานเลขที่ ....................................
age
residing at No.
ถนน .......................................................... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต .........................................................
Road
Sub-District
District
จังหวัด ..................................................... รหัสไปรษณียd ...........................................
Province
Postcode
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูถือหุนสามัญ ประจําปp
2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชั่นฮอลลd สถาบันการจัดการปxญญาภิวัฒนd เลขที่ 85/1
หมู 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the General Meeting of Shareholders
for year 2019, which will be held on April 26, 2019 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 at any date, time and place thereof.
(3) ขาพเจาไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to attend the meeting and vote on my/our behalf as follows:
❑ มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ขาพเจาถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote
❑ มอบฉันทะบางสวนคือ
Grant partial shares of
❑ หุนสามัญ ……………………….………… หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ……………………….………… เสียง
ordinary share
share(s), having voting rights equivalent to
vote(s)
❑ หุนบุริมสิทธิ………………………..…… หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ………………………………..… เสียง
preferred share
share(s), having voting rights equivalent to
vote(s)
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ....................................................... เสียง
Total voting rights
vote(s)
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my behalf at this meeting as follows:
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(1) ❑ วาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปp 2561
Agenda No. 1 : To adopt the minutes of the General Meeting of Shareholders for year 2018.
❑ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as
deemed appropriate.
❑ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคdของขาพเจาดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
❑ เห็นดวย...........................เสียง ❑ ไมเห็นดวย.......................เสียง ❑ งดออกเสียง.......................เสียง
Approve
vote(s) Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s)
❑ วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทใน
รอบปpที่ผานมา
Agenda No. 2 : To consider the report of the Board of Directors which propose the meeting for
reporting the Company’s operations for the last year.
❑ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as
deemed appropriate.
❑ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคdของขาพเจาดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
❑ เห็นดวย...........................เสียง ❑ ไมเห็นดวย.......................เสียง ❑ งดออกเสียง.......................เสียง
Approve
vote(s) Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s)
❑ วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปp สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
Agenda No. 3: To consider and approve the Statement of Financial Position and Statement of
Income for the year ended December 31, 2018.
❑ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as
deemed appropriate.
❑ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคdของขาพเจาดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
❑ เห็นดวย...........................เสียง ❑ ไมเห็นดวย.......................เสียง ❑ งดออกเสียง.......................เสียง
Approve
vote(s) Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s)
❑ วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจายเงินปxนผล
Agenda No. 4: To consider and approve an appropriation of profit and approve the dividend
payment.
❑ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as
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❑ (ข)
(B)

deemed appropriate.
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคdของขาพเจาดังนี้
The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
❑ เห็นดวย...........................เสียง ❑ ไมเห็นดวย.......................เสียง ❑ งดออกเสียง.......................เสียง
Approve
vote(s) Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s)

❑ วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ
Agenda No. 5: To consider and elect directors to replace the directors who retire by rotation.
❑ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as
deemed appropriate.
❑ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคdของขาพเจาดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
❑ การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
Vote for all the nominated candidates as a whole
❑ เห็นดวย...........................เสียง ❑ ไมเห็นดวย.......................เสียง ❑ งดออกเสียง.................. เสียง
Approve
vote(s) Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s)
❑ การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
Vote for an individual nominee
5.1 นายผดุง เตชะศรินทรd
Mr. Padoong Techasarintr
❑ เห็นดวย...........................เสียง ❑ ไมเห็นดวย.......................เสียง ❑ งดออกเสียง.................. เสียง
Approve
vote(s) Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s)
5.2 นายปรีดี บุญยัง
Mr. Pridi
Boonyoung
❑ เห็นดวย...........................เสียง ❑ ไมเห็นดวย.......................เสียง ❑ งดออกเสียง.................. เสียง
Approve
vote(s) Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s)
5.3 พล.ต.อ.พัชรวาท วงศdสุวรรณ
Police General Phatcharavat Wongsuwan
❑ เห็นดวย...........................เสียง ❑ ไมเห็นดวย.......................เสียง ❑ งดออกเสียง.................. เสียง
Approve
vote(s) Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s)
5.4 ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช
Adjunt Professor Prasobsook Boondech
❑ เห็นดวย...........................เสียง ❑ ไมเห็นดวย.......................เสียง ❑ งดออกเสียง.................. เสียง
Approve
vote(s) Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s)
5.5 นางน้ําผึ้ง วงศdสมิทธิ์
Mrs. Nampung Wongsmith
❑ เห็นดวย...........................เสียง ❑ ไมเห็นดวย.......................เสียง ❑ งดออกเสียง.................. เสียง
Approve
vote(s) Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s)
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❑ วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ
Agenda No. 6: To consider and approve the remuneration for directors.
❑ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as
deemed appropriate.
❑ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคdของขาพเจาดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
❑ เห็นดวย...........................เสียง ❑ ไมเห็นดวย.......................เสียง ❑ งดออกเสียง.......................เสียง
Approve
vote(s) Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s)
❑ วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน
Agenda No. 7: To consider and appoint the Company’s auditors and fix their remuneration.
❑ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as
deemed appropriate.
❑ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคdของขาพเจาดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
❑ เห็นดวย...........................เสียง ❑ ไมเห็นดวย.......................เสียง ❑ งดออกเสียง.......................เสียง
Approve
vote(s) Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s)
❑ วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหdสนธิของบริษัท ขอ 3 วัตถุประสงคdของบริษัท
Agenda No. 8: To consider and approve the amendment of Clause 3 (Objectives) of the Company’s
Memorandum of Association.
❑ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as
deemed appropriate.
❑ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคdของขาพเจาดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
❑ เห็นดวย...........................เสียง ❑ ไมเห็นดวย.......................เสียง ❑ งดออกเสียง.......................เสียง
Approve
vote(s) Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s)
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้น
ไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
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.
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(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคdในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ให
ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in
case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including
the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to
consider and vote as to his/her consideration.
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่มีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะนี้ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําการเองทุกประการ
Any business carried by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we
specify in the proxy form, shall be seemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ / Signed

………………………………….

ผูมอบฉันทะ / Grantor

(..............................................)
ลงชื่อ / Signed

………………………………….

ผูรับมอบฉันทะ / proxy

(............................................)
ลงชื่อ / Signed

…………………………………

ผูรับมอบฉันทะ / proxy

(............................................)
ลงชื่อ / Signed

………………………………….

ผูรับมอบฉันทะ / proxy

(............................................)
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น
This Proxy Form C. shall be applicable only for the Shareholders listed in the share register book as the foreign
investors and appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are :
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(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามมอบฉันทะแทน
Power of attorney form the shareholder authorizes a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the
shareholder.
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may
not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งคณะกรรมการเปนรายบุคคล
In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole
or for an individual nominee.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the
proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form C.
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Annex attached to the Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ซีพี ออลลd จํากัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of CP ALL Public Company Limited
ในการประชุมผูถือหุนสามัญ ประจําปp 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
In the General Meeting of Shareholders for year 2019, on April 26, 2019, at 2:00 p.m.
ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชั่นฮอลลd สถาบันการจัดการปxญญาภิวัฒนd เลขที่ 85/1 หมู 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อนื่ ดวย
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 on any date and at any postponement thereof.
❑ วาระที่ ……. เรื่อง………………………………………………………………………………………
Agenda ......... Re: To adopt the minutes of the General Meeting of Shareholders No. 1/2006.
❑ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as
deemed appropriate.
❑ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคdของขาพเจาดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
❑ เห็นดวย..................เสียง
❑ ไมเห็นดวย..................เสียง ❑ งดออกเสียง..................เสียง
Approve
vote(s)
Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s)
❑ วาระที่ ……. เรื่อง………………………………………………………………………………………
Agenda ......... Re: To adopt the minutes of the General Meeting of Shareholders No. 1/2006.
❑ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as
deemed appropriate.
❑ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคdของขาพเจาดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
❑ เห็นดวย..................เสียง
❑ ไมเห็นดวย..................เสียง ❑ งดออกเสียง..................เสียง
Approve
vote(s)
Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s)
❑ วาระที่ ……. เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ตอ)
Agenda ......... Re: Election of directors (Continued) To
ชื่อกรรมการ ................................................................................................
Director’s name
❑ เห็นดวย..................เสียง
❑ ไมเห็นดวย..................เสียง ❑ งดออกเสียง..................เสียง
Approve
vote(s)
Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s)
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ชื่อกรรมการ ................................................................................................
Director’s name
❑ เห็นดวย..................เสียง
❑ ไมเห็นดวย..................เสียง ❑ งดออกเสียง..................เสียง
Approve
vote(s)
Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s)
ชื่อกรรมการ ................................................................................................
Director’s name
❑ เห็นดวย..................เสียง
❑ ไมเห็นดวย..................เสียง ❑ งดออกเสียง..................เสียง
Approve
vote(s)
Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s)
ชื่อกรรมการ ................................................................................................
Director’s name
❑ เห็นดวย..................เสียง
❑ ไมเห็นดวย..................เสียง ❑ งดออกเสียง..................เสียง
Approve
vote(s)
Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s)
ชื่อกรรมการ ................................................................................................
Director’s name
❑ เห็นดวย..................เสียง
❑ ไมเห็นดวย..................เสียง ❑ งดออกเสียง..................เสียง
Approve
vote(s)
Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s)

77

