สิ่งที่ส&งมาดวย ลําดับ 5

คําชี้แจงการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม
การลงทะเบียนเขาร&วมประชุม
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุนกอนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมงหรือตั้งแตเวลา 12.00 น. เป)นตนไป ณ
บริเวณชั้น 11 อาคารซี.พี. ทาวเวอร/ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัด
ประชุม (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับ 11)
วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะจํานวน 3 แบบตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย/ไดกําหนดไว ตามประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้
1. แบบ ก. เป)นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป)นแบบที่งายไมซับซอน
2. แบบ ข. เป)นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป)นแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเป)นผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให Custodian ในประเทศไทยเป)น
ผูรับฝากและดูแลหุน
ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทไดดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการดังนี้
1. เลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางตนแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท&านั้น ดังนี้
1.1 ผูถือหุนทั่วไปสามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเทานั้น
1.2 ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป)นผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให Custodian ในประเทศไทยเป)นผูรับฝากและ
ดูแลหุน สามารถเลือกใชแบบใดแบบหนึ่งเทานั้นใน 3 แบบ (แบบ ก. ข. หรือ ค.)
2. มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค/ของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการของบริษัทคนใดคนหนึ่งตามที่
บริษัทไดเสนอชื่อไว โดยเลือกเพียงคนเดียวใหเป)นผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมดังกลาวดังนี้
1. นายผดุง
เตชะศรินทร/
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
กรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ หรือ
2. นายอํารุง
สรรพสิทธิ์วงศ/ กรรมการ กรรมการกํากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 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 7 กรกฎาคม 2563
หลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม
ผูเขารวมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังตอไปนี้ (แลวแตกรณี) กอนเขารวมประชุม
1. กรณีเขาประชุมดวยตนเอง
1.1 บุคคลธรรมดา
(1) แบบฟอร/มลงทะเบียน (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1) ซึ่งผูถือหุนลงลายมือชื่อแลว

1.2

(2) เอกสารแสดงตนที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัว
ขาราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือชื่อสกุล ขอใหผูถือหุนยื่นหลักฐาน
ประกอบดวย
นิติบุคคล โดยผูแทนนิติบุคคล (กรรมการผูมีอํานาจ)
(1) แบบฟอร/มลงทะเบียน (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1) ซึ่งผูแทนนิติบุคคล (กรรมการผูมีอํานาจ) ที่มาดวยตนเองลง
ลายมือชื่อแลว
(2) สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลของผู ถื อ หุ นซึ่ ง รั บ รองสํ า เนาถู ก ตองโดยผู แทนนิ ติ บุ ค คล
(กรรมการผูมีอํานาจ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคล (กรรมการผูมีอํานาจ) ที่มาประชุมมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเป)นผูถือหุน
(3) เอกสารแสดงตนที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุตามขอ 1.1 (2) ของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการผูมี
อํานาจ)

2. กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาร&วมประชุม
2.1 กรณีผูมอบฉันทะเป6นบุคคลธรรมดา
(1) แบบฟอร/มลงทะเบียน (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1) ซึ่งผูรับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแลว
(2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือ
ผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ
(3) สําเนาเอกสารแสดงตนที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุตามขอ 1.1 (2) ของผูมอบฉันทะ ซึ่งผูมอบฉันทะ
ไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
(4) เอกสารแสดงตนทีส่ วนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุของผูรับมอบฉันทะตามขอ 1.1 (2)
2.2 กรณีผูมอบฉันทะเป6นนิติบุคคล
(1) แบบฟอร/มลงทะเบียน (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1)
(2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือ
ชื่อของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการผูมีอํานาจ) ซึ่งเป)นผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ
(3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทน
นิติบุคคล และหนังสือมอบอํานาจ (ถามี) ทั้งนี้ตองมีขอความที่แสดงใหเห็นวาบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป)นผูมอบ
ฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป)นผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเป)นผูถือหุน
(4) สําเนาเอกสารแสดงตนที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุตามขอ 1.1 (2) ของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติ
บุคคล ที่บุคคลดังกลาวไดลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง
(5) เอกสารแสดงตนที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุของผูรับมอบฉันทะตามขอ 1.1 (2)
3. กรณีผูถือหุนที่เป6นผูลงทุนต&างประเทศและแต&งตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป6นผูรับฝากและดูแลหุน
(1) แบบฟอร/มการลงทะเบียน (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1)
(2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) โดยสามารถ download ไดจาก www.cpall.co.th ซึ่งไดกรอกขอมูลถูกตอง
ครบถวนและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ
(3) เอกสารเชนเดียวกับกรณีผูถือหุนที่เป)นนิติบุคคล ตามขอ 1.2 หรือ ขอ 2.2

(4) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนที่เป)นผูลงทุนตางประเทศให Custodian เป)นผูดําเนินการลงลายมือชื่อใน
หนังสือมอบฉันทะแทน
(5) หนังสือยืนยันวาผูลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ Custodian
ทั้งนี้ เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเป)นภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูถือหุน
หรือผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล
หมายเหตุ:
1. ผูถือหุนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนโดยมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได และผูถือหุนจะตองมอบ
ฉั น ทะเทากั บ จํ า นวนหุ นที่ ต นถื อ อยู โดยไมสามารถมอบฉั น ทะเพี ย งบางสวนนอยกวาจํ า นวนที่ ต นถื อ อยู ได เวนแตเป) น
Custodian ที่ผูถือหุนซึ่งเป)นผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหเป)นผูรับฝากและดูแลหุนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
2. กรณีนิติบุคคล หากผูลงนามในหนังสือมอบอํานาจ หรือหนังสือมอบฉันทะ ไมใชกรรมการผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรอง
นิติบุคคล ผูเขาประชุมจะตองแสดงหลักฐานหนังสือมอบอํานาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุใหบุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเขาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล
3. โปรดปYดอากรแสตมปZจํานวน 20 บาทในหนังสือมอบฉันทะ พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว ทั้งนี้บริษัท
ไดอํานวยความสะดวกในการปYดอากรแสตมปZใหแกผูรับมอบฉันทะ ณ จุดรับลงทะเบียนกอนเขาประชุม

