สิ่งที่ส่งมาด้วย ลําดับ 7

คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในวันประชุม
วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจํานวน 3 แบบตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้ ตามประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้
1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการดังนี้
1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้ บั ฝากและ
ดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นใน 3 แบบ (แบบ ก ข หรือ ค)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทคนใดคนหนึ่งตามที่
บริษัทได้เสนอชื่อไว้ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวดังนี้
1. นายผดุง
เตชะศรินทร์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
หรือ
2. นายก่อศักดิ์
ไชยรัศมีศักดิ์
รองประธานกรรมการ
หรือ
3. นายอํารุง
สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ
ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารธาราสาทร เลขที่ 119 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ
10120 ก่อนวันที่ 19 เมษายน 2556 ก็จักขอบคุณยิ่ง
3. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจํานวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้น
แต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่วาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
5. ปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาทพร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตาม
กฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคอนแวนชั่นฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้ง
วัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลําดับ 10)
หลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในวันประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม
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ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
G แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลําดับ 1)
G เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือชื่อสกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมแทน
G แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลําดับ 1)
G หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือผู้มอบฉันทะ
และผูร้ ับมอบฉันทะ
G สําเนาเอกสารแสดงตนทีส
่ ่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
G เอกสารแสดงตนทีส
่ ่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1
ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
1. กรณีผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล (กรรมการ) มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
G แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลําดับ 1)
G เอกสารแสดงตนทีส
่ ่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
G สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิตบิ ุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
G แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลําดับ 1)
G หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของ
ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
G สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
G สําเนาเอกสารแสดงตนทีส
่ ่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและได้ลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกต้อง
G เอกสารแสดงตนทีส
่ ่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
G แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลําดับ 1)
G ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ ข้อ 2
G ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐาน
ดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
1. หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แทน
2. หนังสือยืนยันว่า Custodian ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
ทั้งนี้ เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคําแปล
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