
 

 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

PROXY Form A.  

(แบบท่ัวไปซ่ึงเป�นแบบท่ีง�ายไม�ซับซ�อน) 
(General Form) 

ท�ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค�า เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (no. 5X B.E. 2550) 

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

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

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

อยู�บ�านเลขท่ี  ……………….…  ถนน .............................................................. ตําบล/แขวง ....................................................................... 
Residing at no Road …………………………………...………  Tambon/Khwaeng …………………………………………..   

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

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

และออกเสยีงลงคะแนนได�เท�ากับ .................................................................  เสียง ดังน้ี            
and having voting rights equivalent to                      vote(s), the details of which are as follows : 
 

หุ�นสามญั ................................................... หุ�น  ออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ ..........................................  เสียง 
Ordinary share                            share(s), having voting rights equivalent to        …….       vote(s) 
หุ�นบุริมสิทธิ ............................................... หุ�น ออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ ..........................................  เสียง 
preferred share                            share(s), having voting rights equivalent to          …….     vote(s) 

 

 
(3)  ขอมอบฉันทะให�  

hereby authorize  
(1) ................................................................................. อายุ ................... ปn  อยู�บ�านเลขท่ี .................................... 

                                                               age                 residing at No.    
ถนน .......................................................... ตําบล/แขวง ..............................................  อําเภอ/เขต ......................................................... 
Road Sub-District District 
จังหวัด ..................................................... รหัสไปรษณียa ........................................... หรือ 
Province Postcode OR 
 

อากรแสตมปq 
Stamp Duty 
20 บาท/Baht 

สิ่งท่ีส งมาด#วย ลําดับ 5 

Enclosure no. 5 



 

 

(2) ................................................................................. อายุ ................... ปn  อยู�บ�านเลขท่ี .................................... 
                                                               age                 residing at No.    

ถนน .......................................................... ตําบล/แขวง ..............................................  อําเภอ/เขต ......................................................... 
Road Sub-District District 
จังหวัด ..................................................... รหัสไปรษณียa ........................................... หรือ 
Province Postcode OR 

 
(3) ................................................................................. อายุ ................... ปn  อยู�บ�านเลขท่ี .................................... 

                                                               age                 residing at No.    
ถนน .......................................................... ตําบล/แขวง ..............................................  อําเภอ/เขต ......................................................... 
Road Sub-District District  
จังหวัด ..................................................... รหัสไปรษณียa ........................................... 
Province Postcode  
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป�นผู�แทนของข�าพเจ�าเพ่ือเข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�าในการประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น ครั้งท่ี 
1/2564 ผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกสa ในวันท่ี 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวันและเวลาอ่ืนด�วย 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders no. 1/2021 through Electronics means, which will be held on October 12, 2021 at 1.00 p.m., or at any 
adjournment at any date and time thereof. 
 

 กิจการใดท่ีผู�รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมน้ัน ให�ถือเสมือนว�าข�าพเจ�าได�กระทําเองทุกประการ 
 Any act performed by the proxy holder at 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 

 (............................................)  
หมายเหตุ   
ผู�ถือหุ�นท่ีมอบฉันทะ จะต�องมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป�นผู�เข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม�สามารถแบ�งแยกจํานวน
หุ�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. 


