
 

คําช้ีแจงการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และหลักฐานท่ีต�องนํามาแสดงในวันประชุม  
 
การลงทะเบียนเข�าร&วมประชุม 

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�นก�อนเริ่มการประชุม 2 ช่ัวโมงหรือตั้งแต�เวลา 12.00 น. เป)นต�นไป ณ 
บริเวณช้ัน 1 อาคารคอนเวนช่ันฮอลล. สถาบันการจัดการป1ญญาภิวัฒน. เลขท่ี 85/1 หมู� 2 ถนนแจ�งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม (สิ่งท่ีส�งมาด�วย ลําดับ 10)  
 

วิธีการมอบฉันทะ 
บริษัทได�จัดส�งหนังสือมอบฉันทะจํานวน 3 แบบตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย.ได�กําหนดไว� ตามประกาศ

กรมพัฒนาธุรกิจการค�า เรื่องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดังน้ี 
1. แบบ ก. เป)นแบบหนังสือมอบฉันทะท่ัวไปซ่ึงเป)นแบบท่ีง�ายไม�ซับซ�อน 
2. แบบ ข. เป)นแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการต�างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว 
3. แบบ ค. เป)นแบบท่ีใช�เฉพาะกรณีผู�ถือหุ�นเป)นผู�ลงทุนต�างประเทศและแต�งตั้งให� Custodian ในประเทศไทยเป)น

ผู�รับฝากและดูแลหุ�น 
 

ผู�ถือหุ�นท่ีไม�สามารถเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัทได�ด�วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได�โดยดําเนินการดังน้ี 
1. เลือกใช�หนังสือมอบฉันทะข�างต�นแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท&านั้น ดังน้ี 

1.1 ผู�ถือหุ�นท่ัวไปสามารถเลือกใช�หนังสือมอบฉันทะได�เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท�าน้ัน 
1.2 ผู�ถือหุ�นท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป)นผู�ลงทุนต�างประเทศและแต�งตั้งให� Custodian ในประเทศไทยเป)นผู�รับฝากและ

ดูแลหุ�น สามารถเลือกใช�แบบใดแบบหน่ึงเท�าน้ันใน 3 แบบ (แบบ ก. ข. หรือ ค.) 
 

2. มอบฉันทะให�บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค.ของผู�ถือหุ�น หรือเลือกมอบฉันทะให�กรรมการของบริษัทคนใดคนหน่ึงตามท่ี
บริษัทได�เสนอช่ือไว� โดยเลือกเพียงคนเดียวให�เป)นผู�รับมอบฉันทะในการเข�าร�วมประชุมดังกล�าวดังน้ี 

1. นายผดุง เตชะศรินทร. ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 
กรรมการกําหนดค�าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ  หรือ 

2. นายอํารุง สรรพสิทธ์ิวงศ. กรรมการ กรรมการกํากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร 
 หรือ 

3. นายธานินทร. บูรณมานิต กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู�จดัการและประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร 
ในกรณีมอบฉันทะให�กรรมการของบริษัทลงมติแทน  โปรดส�งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายังหน�วยงานเลขานุการบริษัท 
บริษัท ซีพี ออลล. จํากัด (มหาชน) ช้ัน 16 อาคารธาราสาทร เลขท่ี 119 ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 
10120 ก&อนวันท่ี 17 เมษายน 2563  
 

 

หลักฐานท่ีต�องนํามาแสดงในวันประชุม 
ผู�เข�าร�วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต�อไปน้ี (แล�วแต�กรณี) ก�อนเข�าร�วมประชุม 

 

1. กรณีเข�าประชุมด�วยตนเอง 

1.1 บุคคลธรรมดา 
(1) แบบฟอร.มลงทะเบียน (สิ่งท่ีส�งมาด�วยลําดับท่ี 1) ซ่ึงผู�ถือหุ�นลงลายมือช่ือแล�ว 

สิ่งท่ีส&งมาด�วย ลําดับ 4 



 

(2) เอกสารแสดงตนท่ีส�วนราชการออกให�ท่ียังไม�หมดอายุ เช�น บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัว
ข�าราชการ หรือ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงช่ือหรือช่ือสกุล ขอให�ผู�ถือหุ�นยื่นหลักฐาน
ประกอบด�วย 

1.2 นิติบุคคล โดยผู�แทนนิติบุคคล (กรรมการผู�มีอํานาจ) 
(1) แบบฟอร.มลงทะเบียน (สิ่งท่ีส�งมาด�วยลําดับท่ี 1) ซ่ึงผู�แทนนิติบุคคล (กรรมการผู�มีอํานาจ) ท่ีมาด�วยตนเองลง

ลายมือช่ือแล�ว 
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู�ถือหุ�นซ่ึงรับรองสําเนาถูกต�องโดยผู�แทนนิติบุคคล 

(กรรมการผู�มีอํานาจ) และมีข�อความแสดงให�เห็นว�าผู�แทนนิติบุคคล (กรรมการผู�มีอํานาจ) ท่ีมาประชุมมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป)นผู�ถือหุ�น 

(3) เอกสารแสดงตนท่ีส�วนราชการออกให�ท่ียังไม�หมดอายุตามข�อ 1.1 (2) ของผู�แทนนิติบุคคล (กรรมการผู�มี
อํานาจ) 

 

2. กรณีมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเข�าร&วมประชุม 

2.1  กรณีผู�มอบฉันทะเป7นบุคคลธรรมดา 
(1)  แบบฟอร.มลงทะเบียน (สิ่งท่ีส�งมาด�วยลําดับท่ี 1) ซ่ึงผู�รับมอบฉันทะลงลายมือช่ือแล�ว 
(2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงได�กรอกข�อความถูกต�องครบถ�วนและลงลายมือ

ผู�มอบฉันทะและผู�รับมอบฉันทะ 
(3) สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีส�วนราชการออกให�ท่ียังไม�หมดอายุตามข�อ 1.1 (2) ของผู�มอบฉันทะ ซ่ึงผู�มอบฉันทะ

ได�ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต�อง 
(4) เอกสารแสดงตนท่ีส�วนราชการออกให�ท่ียังไม�หมดอายุของผู�รับมอบฉันทะตามข�อ 1.1 (2)  

2.2 กรณีผู�มอบฉันทะเป7นนิติบุคคล 
(1)  แบบฟอร.มลงทะเบียน (สิ่งท่ีส�งมาด�วยลําดับท่ี 1)  
(2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงได�กรอกข�อความถูกต�องครบถ�วนและลงลายมือ

ช่ือของผู�มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการผู�มีอํานาจ) ซ่ึงเป)นผู�มอบฉันทะ และผู�รับมอบฉันทะ 
(3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู�ถือหุ�นซ่ึงรับรองสําเนาถูกต�องโดยผู�มีอํานาจกระทําการแทน

นิติบุคคล และหนังสือมอบอํานาจ (ถ�ามี) ท้ังน้ีต�องมีข�อความท่ีแสดงให�เห็นว�าบุคคลท่ีลงลายมือช่ือเป)นผู�มอบ
ฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป)นผู�มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป)นผู�ถือหุ�น 

(4) สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีส�วนราชการออกให�ท่ียังไม�หมดอายุตามข�อ 1.1 (2) ของผู�มีอํานาจกระทําการแทนนิติ
บุคคล ท่ีบุคคลดังกล�าวได�ลงลายมือช่ือรับรองความถูกต�อง 

(5) เอกสารแสดงตนท่ีส�วนราชการออกให�ท่ียังไม�หมดอายุของผู�รับมอบฉันทะตามข�อ 1.1 (2) 

3. กรณีผู�ถือหุ�นท่ีเป7นผู�ลงทุนต&างประเทศและแต&งต้ังให�คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป7นผู�รับฝากและดูแลหุ�น 

(1) แบบฟอร.มการลงทะเบียน (สิ่งท่ีส�งมาด�วยลําดับท่ี 1) 
(2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) โดยสามารถ download ได�จาก www.cpall.co.th ซ่ึงได�กรอกข�อมูลถูกต�อง

ครบถ�วนและลงลายมือช่ือผู�มอบฉันทะและผู�รับมอบฉันทะ 
(3) เอกสารเช�นเดียวกับกรณผีู�ถือหุ�นท่ีเป)นนิติบุคคล ตามข�อ 1.2 หรือ ข�อ 2.2 



 

(4) หนังสือมอบอํานาจจากผู�ถือหุ�นท่ีเป)นผู�ลงทุนต�างประเทศให� Custodian เป)นผู�ดําเนินการลงลายมือช่ือใน
หนังสือมอบฉันทะแทน 

(5) หนังสือยืนยันว�าผู�ลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะแทนได�รับอนุญาตให�ประกอบธุรกิจ Custodian 
ท้ังน้ี เอกสารท่ีมิได�มีต�นฉบับเป)นภาษาอังกฤษจะต�องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร�อมด�วย และให�ผู�ถือหุ�น

หรือผู�มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกต�องของคําแปล 
 

หมายเหตุ: 
1. ผู�ถือหุ�นไม�สามารถแบ�งแยกจํานวนหุ�นโดยมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ�งแยกการลงคะแนนเสียงได� และผู�ถือหุ�นจะต�องมอบ

ฉันทะเท�ากับจํานวนหุ�นท่ีตนถืออยู� โดยไม�สามารถมอบฉันทะเพียงบางส�วนน�อยกว�าจํานวนท่ีตนถืออยู�ได� เว�นแต�เป)น 
Custodian ท่ีผู�ถือหุ�นซ่ึงเป)นผู�ลงทุนต�างประเทศและแต�งตั้งให�เป)นผู�รับฝากและดูแลหุ�นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

2. กรณีนิติบุคคล หากผู�ลงนามในหนังสือมอบอํานาจ หรือหนังสือมอบฉันทะ ไม�ใช�กรรมการผู�มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรอง
นิติบุคคล ผู�เข�าประชุมจะต�องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอํานาจทุกทอดตลอดสายท่ีระบุให�บุคคลท่ีมาประชุมมีสิทธิเข�าประชุม 
และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล 

3. โปรดป]ดอากรแสตมป̂จํานวน 20 บาทในหนังสือมอบฉันทะ พร�อมท้ังขีดฆ�าลงวันท่ีท่ีทําหนังสือมอบฉันทะดังกล�าว ท้ังน้ีบริษัท
ได�อํานวยความสะดวกในการป]ดอากรแสตมป̂ให�แก�ผู�รับมอบฉันทะ ณ จุดรับลงทะเบียนก�อนเข�าประชุม 

 
 
 
 


