สิ่งที่ส&งมาดวย ลําดับ 5

คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม
วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะจํานวน 3 แบบตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)ไ ดกําหนดไว ตาม
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้
1. แบบ ก. เป4นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป4นแบบที่งายไมซับซอน
2. แบบ ข. เป4นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป4นแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเป4นผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให Custodian ในประเทศไทย
เป4นผูรับฝากและดูแลหุน
ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทไดดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการดังนี้
1. เลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางตนแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท&านั้น ดังนี้
1.1 ผูถือหุนทั่วไปสามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเทานั้น
1.2 ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป4นผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให Custodian ในประเทศไทยเป4นผูรับฝาก
และดูแลหุน สามารถเลือกใชแบบใดแบบหนึ่งเทานั้นใน 3 แบบ (แบบ ก. ข. หรือ ค.)
2. มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค)ของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการของบริษัทคนใดคนหนึ่ง
ตามที่บริษัทไดเสนอชื่อไว โดยเลือกเพียงคนเดียวใหเป4นผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมดังกลาวดังนี้
1. นายผดุง
เตชะศรินทร)
กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการกําหนดคาตอบแทนและ
สรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ
หรือ
2. นายอํารุง
สรรพสิทธิ์วงศ) กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา
กรรมการ และกรรมการบริหาร
หรือ
3. นายธานินทร) บูรณมานิต
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาที่บริหาร
ในกรณีมอบฉันทะใหกรรมการของบริษัทลงมติแทน โปรดสงหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายังหนวยงานเลขานุการบริษัท
บริษัท ซีพี ออลล) จํากัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารธาราสาทร เลขที่ 119 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ
10120 ก&อนวันที่ 14 เมษายน 2560 ก็จักขอบคุณยิ่ง
3. ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู ไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ตนถืออยูได
เวนแตเป4น Custodian ที่ผูถือหุนซึ่งเป4นผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหเป4นผูรับฝากและดูแลหุนตามหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค.
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแตวาระ ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงเพียง
อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น ไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเป4นบางสวนได (เวนแตเป4นการออกเสียงของ Custodian)
5. ปQดอากรแสตมปRจํานวน 20 บาทพรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพื่อใหถูกตองและมีผลผูกพันตาม
กฎหมาย ทั้งนี้บริษัทไดอํานวยความสะดวกในการปQดอากรแสตมปRใหแกผูรับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเขารวมประชุม
การลงทะเบียนเขาร&วมประชุม
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุนกอนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปQดรับลงทะเบียนตั้งแต
เวลา 12.00 น. เป4นตนไป ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคอนเวนชั่นฮอลล) สถาบันการจัดการปUญญาภิวัฒน) เลขที่ 85/1 หมู 2 ถนนแจง
วัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับ 9)
หลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม
ผูเขารวมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังตอไปนี้ (แลวแตกรณี) กอนเขารวมประชุม
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ผูถือหุนที่เป3นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง
● แบบฟอร)มลงทะเบียน (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับ 1)
● เอกสารแสดงตนที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ
ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือชื่อสกุล ขอใหผูถือหุนยื่นหลักฐานประกอบดวย
2. กรณีมอบฉันทะใหบุคคลอื่นมาประชุมแทน
● แบบฟอร)มลงทะเบียน (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับ 1)
● หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือผูมอบ
ฉันทะและผูรับมอบฉันทะ
● สําเนาเอกสารแสดงตนทีส
่ วนราชการออกใหของผูถือหุนตามขอ 1 และผูถือหุนไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
● เอกสารแสดงตนทีส
่ วนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับขอ 1
ผูถือหุนที่เป3นนิติบุคคล
1. กรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล (กรรมการ) มาเขาร&วมประชุมดวยตนเอง
● แบบฟอร)มลงทะเบียน (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับ 1)
● เอกสารแสดงตนทีส
่ วนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามขอ 1
● สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี
ขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิตบิ ุคคล ซึ่งเป4นผูเขารวมประชุมมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเป4นผูถือหุน
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
● แบบฟอร)มลงทะเบียน (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับ 1)
● หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อของ
ผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป4นผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ
● สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี
ขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึ่งเป4นผูถือหุน
● สําเนาเอกสารแสดงตนทีส
่ วนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป4นผูมอบฉันทะและไดลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง
● เอกสารแสดงตนทีส
่ วนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามขอ 1
3. กรณีผูถือหุนที่เป3นผูลงทุนต&างประเทศและแต&งตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป3นผูรับฝากและดูแลหุน
● แบบฟอร)มลงทะเบียน (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับ 1)
● ใหเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเชนเดียวกับกรณีผูถือหุนที่เป4นนิติบุคคล ขอ 1 หรือ ขอ 2
● ในกรณีที่ผูถือหุนที่เป4นผูลงทุนตางประเทศมอบให Custodian เป4นผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้เพิ่มเติม
1. หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนที่เป4นผูลงทุนตางประเทศให Custodian เป4นผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แทน
2. หนังสือยืนยันวา Custodian ผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ Custodian
ทั้งนี้ เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเป4นภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูถือหุนหรือ
ผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล
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