
 

ค ำชี้แจงกำรลงทะเบียน วิธีกำรมอบฉันทะ และหลักฐำนที่ต้องน ำมำแสดงในวันประชุม  
 
กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้ารว่มประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 2 ช่ัวโมงหรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ 
บริเวณช้ัน 1 อาคารคอนเวนช่ันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขท่ี 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางตลาด อ าเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแผนที่สถานท่ีจัดประชุม (สิ่งท่ีส่งมาด้วย ล าดับ 11)  
 

วิธีกำรมอบฉันทะ 
บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจ านวน 3 แบบตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ ตามประกาศ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน 
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว 
3. แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น

ผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
 

ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการดังนี้ 
1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่ำนั้น ดังนี ้

1.1 ผู้ถือหุ้นท่ัวไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น 
1.2 ผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแตง่ตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ

ดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นใน 3 แบบ (แบบ ก. ข. หรือ ค.) 
 

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทคนใดคนหนึ่งตามที่
บริษัทได้เสนอช่ือไว้ โดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวดังนี้ 

1. นายผดุง เตชะศรินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการก ากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 
กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ  หรือ 

2. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ์ กรรมการ กรรมการก ากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร  หรือ 
3. นายธานินทร ์ บูรณมานิต กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน  โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ช้ัน 16 อาคารธาราสาทร เลขที่ 119 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 
10120 ก่อนวันที ่16 เมษำยน 2564  
 

 

หลักฐำนที่ต้องน ำมำแสดงในวันประชุม 
ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม 

 

1. กรณีเข้ำประชุมด้วยตนเอง 

1.1 บุคคลธรรมดำ 
(1) แบบฟอร์มลงทะเบยีน (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1) ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือช่ือแล้ว 
(2) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว

ข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงช่ือหรือช่ือสกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นยื่นหลักฐาน
ประกอบด้วย 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ล ำดับ 5 



 

1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ) 
(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1) ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) ที่มาด้วยตนเองลง

ลายมือช่ือแล้ว 
(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

(กรรมการผู้มีอ านาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) ที่มาประชุมมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

(3) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มี
อ านาจ) 

 

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุม 

2.1  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดำ 
(1)  แบบฟอร์มลงทะเบยีน (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือช่ือแล้ว 
(2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือ

ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
(3) ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะ

ได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
(4) เอกสารแสดงตนทีส่่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1 (2)  

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 
(1)  แบบฟอร์มลงทะเบยีน (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1)  
(2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือ

ช่ือของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 
(3) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้ีอ านาจกระท าการแทน

นิติบุคคล และหนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ต้องมีข้อความที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือช่ือเป็นผู้มอบ
ฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

(4) ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บุคคล ท่ีบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้อง 

(5) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1 (2) 

3. กรณีผู้ถือหุน้ที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น 

(1) แบบฟอร์มการลงทะเบียน (สิ่งที่สง่มาด้วยล าดับที่ 1) 
(2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) โดยสามารถ download ได้จาก www.cpall.co.th ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้รับมอบฉันทะ 
(3) เอกสารเช่นเดียวกับกรณผีู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ตามข้อ 1.2 หรือ ข้อ 2.2 
(4) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลงลายมือช่ือใน

หนังสือมอบฉันทะแทน 
(5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 
ทั้งนี้ เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น

หรือผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของค าแปล 

http://www.cpall.co.th/


 

หมำยเหตุ: 
1. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบ

ฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น 
Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

2. กรณีนิติบุคคล หากผู้ลงนามในหนังสือมอบอ านาจ หรือหนังสือมอบฉันทะ ไม่ใช่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรอง
นิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอ านาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม 
และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล 

3. โปรดปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาทในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้บริษัท
ได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม 

 
 
 
 


