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คําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานท่ีต�องนํามาแสดงในวันประชุม  
 

วิธีการมอบฉันทะ 
บริษัทได�จัดส�งหนังสือมอบฉันทะจํานวน 3 แบบตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย)ได�กําหนดไว� ตาม

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค�า เรื่องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดังน้ี 
1. แบบ ก. เป4นแบบหนังสือมอบฉันทะท่ัวไปซ่ึงเป4นแบบท่ีง�ายไม�ซับซ�อน 
2. แบบ ข. เป4นแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการต�างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว 
3. แบบ ค. เป4นแบบท่ีใช�เฉพาะกรณีผู�ถือหุ�นเป4นผู�ลงทุนต�างประเทศและแต�งตั้งให� Custodian ในประเทศไทย

เป4นผู�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�นท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป4นผู�ลงทุนต�างประเทศและแต�งตั้งให� Custodian ในประเทศไทยเป4นผู�รับฝาก

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

2. มอบฉันทะให�บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค)ของผู�ถือหุ�น หรือเลือกมอบฉันทะให�กรรมการของบริษัทคนใดคนหน่ึง
ตามท่ีบริษัทได�เสนอช่ือไว� โดยเลือกเพียงคนเดียวให�เป4นผู�รับมอบฉันทะในการเข�าร�วมประชุมดังกล�าวดังน้ี 

1. นายผดุง เตชะศรินทร) กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการกําหนดค�าตอบแทนและ
สรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ  หรือ 

2. นายอํารุง สรรพสิทธ์ิวงศ) กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการกําหนดค�าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ 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 14 เมษายน 2560 ก็จักขอบคุณยิ่ง 
 

3. ผู�ถือหุ�นจะต�องมอบฉันทะเท�ากับจํานวนหุ�นท่ีตนถืออยู� ไม�สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส�วนน�อยกว�าจํานวนท่ีตนถืออยู�ได� 
เว�นแต�เป4น Custodian ท่ีผู�ถือหุ�นซ่ึงเป4นผู�ลงทุนต�างประเทศและแต�งตั้งให�เป4นผู�รับฝากและดูแลหุ�นตามหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. 
 

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต�วาระ ผู�ถือหุ�นหรือผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงเห็นด�วย ไม�เห็นด�วย หรืองดออกเสียงเพียง
อย�างใดอย�างหน่ึงเท�าน้ัน ไม�สามารถแบ�งการออกเสียงลงคะแนนเป4นบางส�วนได� (เว�นแต�เป4นการออกเสียงของ Custodian) 
 

5. ปQดอากรแสตมปRจํานวน 20 บาทพร�อมท้ังขีดฆ�าลงวันท่ีท่ีทําหนังสือมอบฉันทะดังกล�าว เพ่ือให�ถูกต�องและมีผลผูกพันตาม
กฎหมาย ท้ังน้ีบริษัทได�อํานวยความสะดวกในการปQดอากรแสตมปRให�แก�ผู�รับมอบฉันทะท่ีมาลงทะเบียนเข�าร�วมประชุม 

 

การลงทะเบียนเข�าร&วมประชุม 
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�นก�อนเริ่มการประชุม 2 ช่ัวโมง โดยจะเริ่มเปQดรับลงทะเบียนตั้งแต�

เวลา 12.00 น. เป4นต�นไป ณ บริเวณช้ัน 1 อาคารคอนเวนช่ันฮอลล) สถาบันการจัดการปUญญาภิวัฒน) เลขท่ี 85/1 หมู� 2 ถนนแจ�ง
วัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม (สิ่งท่ีส�งมาด�วย ลําดับ 9)  
หลักฐานท่ีต�องนํามาแสดงในวันประชุม 

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

สิ่งท่ีส&งมาด�วย ลําดับ 5 
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ผู�ถือหุ�นท่ีเป3นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู�ถือหุ�นมาประชุมด�วยตนเอง 
● แบบฟอร)มลงทะเบียน (สิ่งท่ีส�งมาด�วย ลําดับ 1) 
● เอกสารแสดงตนท่ีส�วนราชการออกให�ท่ียังไม�หมดอายุ เช�น บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข�าราชการ หรือ 

ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงช่ือหรือช่ือสกุล ขอให�ผู�ถือหุ�นยื่นหลักฐานประกอบด�วย 
2. กรณีมอบฉันทะให�บุคคลอ่ืนมาประชุมแทน 
● แบบฟอร)มลงทะเบียน (สิ่งท่ีส�งมาด�วย ลําดับ 1) 
● หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงได�กรอกข�อความถูกต�องครบถ�วนและลงลายมือผู�มอบ

ฉันทะและผู�รับมอบฉันทะ 
● สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีส�วนราชการออกให�ของผู�ถือหุ�นตามข�อ 1 และผู�ถือหุ�นได�ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต�อง 
● เอกสารแสดงตนท่ีส�วนราชการออกให�ของผู�รับมอบฉันทะ เช�นเดยีวกับข�อ 1 

 

ผู�ถือหุ�นท่ีเป3นนิติบุคคล 
1. กรณีผู�มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) มาเข�าร&วมประชุมด�วยตนเอง 
● แบบฟอร)มลงทะเบียน (สิ่งท่ีส�งมาด�วย ลําดับ 1) 
● เอกสารแสดงตนท่ีส�วนราชการออกให�ของผู�แทนนิติบุคคล เช�นเดยีวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข�อ 1 
● สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู�ถือหุ�นซ่ึงรับรองสําเนาถูกต�องโดยผู�แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี

ข�อความแสดงให�เห็นว�าผู�แทนนิตบุิคคล ซ่ึงเป4นผู�เข�าร�วมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป4นผู�ถือหุ�น 
2. กรณีท่ีมีการมอบฉันทะ 
● แบบฟอร)มลงทะเบียน (สิ่งท่ีส�งมาด�วย ลําดับ 1) 
● หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรอืแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงได�กรอกข�อความถูกต�องครบถ�วนและลงลายมือช่ือของ

ผู�แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป4นผู�มอบฉันทะและผู�รับมอบฉันทะ 
● สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู�ถือหุ�นซ่ึงรับรองสําเนาถูกต�องโดยผู�แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี

ข�อความแสดงให�เห็นว�าผู�แทนนิตบุิคคล ซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป4นผู�ถือหุ�น 
● สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีส�วนราชการออกให�ของผู�แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป4นผู�มอบฉันทะและได�ลงลายมือช่ือ

รับรองสําเนาถูกต�อง 
● เอกสารแสดงตนท่ีส�วนราชการออกให�ของผู�รับมอบฉันทะ เช�นเดยีวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข�อ 1 

 

3. กรณีผู�ถือหุ�นท่ีเป3นผู�ลงทุนต&างประเทศและแต&งต้ังให�คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป3นผู�รับฝากและดูแลหุ�น 
● แบบฟอร)มลงทะเบียน (สิ่งท่ีส�งมาด�วย ลําดับ 1) 
● ให�เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช�นเดียวกับกรณผีู�ถือหุ�นท่ีเป4นนิติบุคคล ข�อ 1 หรือ ข�อ 2 
● ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นท่ีเป4นผู�ลงทุนต�างประเทศมอบให� Custodian เป4นผู�ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต�องส�งหลักฐาน

ดังต�อไปน้ีเพ่ิมเติม 
1. หนังสือมอบอํานาจจากผู�ถือหุ�นท่ีเป4นผู�ลงทุนต�างประเทศให� Custodian เป4นผู�ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

แทน 
2. หนังสือยืนยันว�า Custodian ผู�ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได�รับอนุญาตให�ประกอบธุรกิจ Custodian 
ท้ังน้ี เอกสารท่ีมิได�มีต�นฉบับเป4นภาษาอังกฤษจะต�องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร�อมด�วย และให�ผู�ถือหุ�นหรือ

ผู�แทนนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกต�องของคําแปล 


