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วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
ในการเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 บริ ษัทฯ จะเปิ ดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
ตังแต่
้ เวลา 13.00 น. ณ สถานที่ที่กาหนดในหนังสือเชิญประชุม บริ ษัทฯ จะลงทะเบียนด้ วย ระบบบาร์ โค้ ด และจะอานวยความ
สะดวกโดยการติดอากรแสตมป์ 20 บาท บนเอกสารมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะ เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการลงทะเบียน
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้น และ/หรื อผู้รับมอบฉันทะ นาแบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1) พร้ อมเอกสารประกอบการลงทะเบียน
ดังต่อไปนี ้
1. กรณีผ้ ถู อื หุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 แบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1) ซึง่ ลงนามโดยผู้ถือหุ้น
 บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสือเดินทาง หรื อ บัตรประจาตัวข้ าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิ จหรื อบัตร
แสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการของผู้ถือหุ้น (ฉบับจริ ง) ปรากฏรู ปถ่าย และยัง ไม่หมดอายุใน
กรณีที่มีการแก้ ไขชื่อ–สกุล ต้ องแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวด้ วย
1.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้น เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว
 แบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1) ซึง่ ลงนามโดยผู้ถือหุ้น
 หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น (ฉบับจริ ง) ซึง่ ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ
2. กรณีผ้ ถู อื หุ้นเป็ นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน
2.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 แบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1) ซึง่ ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ
 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. ซึ่งกรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนชัดเจนและลงนามโดยผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะ
 เอกสารของผู้ถือหุ้น
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสือเดินทาง หรื อ บัตรประจาตัว ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่ งออกโดยหน่วยงาน ราชการของผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏรู ปถ่าย
และยังไม่หมดอายุ พร้ อมลงลายมือชื่อ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้ถือหุ้น
 เอกสารของผู้รับมอบฉันทะ
o บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสือเดินทาง หรื อ บัตรประจาตัวข้ าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
หรื อบัตรแสดงตนอื่นใดซึง่ ออกโดยหน่วยงานราชการของ ผู้รับมอบฉันทะ
(ฉบับจริ ง) ซึง่ ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ
2.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว
 แบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1) ซึง่ ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. ซึง่ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนชัดเจน และลงนามโดยผู้
ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ
 เอกสารของผู้ถือหุ้น
o สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏรู ปถ่ายและยังไม่หมดอายุพร้ อมลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้ องโดยผู้ถือหุ้น
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 เอกสารของผู้รับมอบฉันทะ
o บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสือเดินทาง หรื อ บัตรประจาตัวข้ าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
หรื อบัตรแสดงตนอื่นใดซึง่ ออกโดยหน่วยงานราชการของ ผู้รับมอบฉันทะ (ฉบับจริ ง) ซึ่งปรากฏรู ป
ถ่ายและยังไม่หมดอายุ
2.3 กรณีมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ (ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่สง่ มาด้ วย 4) กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสาร
ดังนี ้ และขอให้ สง่ กลับ มายังบริ ษัทฯ ภายในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้ า
 แบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1) ซึง่ ลงนามโดยผู้ถือหุ้น
 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. ซึง่ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนชัดเจนและลงนามโดยผู้
ถือหุ้น
 เอกสารของผู้ถือหุ้น
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสือเดินทาง หรื อ บัตรประจาตัว ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงาน ราชการของผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏรู ปถ่าย
และยังไม่หมดอายุ พร้ อมลงลายมือชื่อ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้ถือหุ้น
3. กรณีผ้ ถู อื หุ้นเป็ นนิติบุคคล
3.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนจัดตังในประเทศไทย
้
 แบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1) ซึง่ ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. ซึง่ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนชัดเจน ซึง่ ลงนามโดย
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม พร้ อมประทับตราสาคัญบริ ษัท (หากมี) ในฐานะผู้มอบฉันทะ และผู้รับ
มอบฉันทะ
 เอกสารของผู้ถือหุ้น
o สาเนาหนัง สือ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุค คลของผู้ถื อ หุ้น ออกโดยกรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
กระทรวงพาณิชย์(ซึง่ แสดงให้ เห็นว่ากรรมการที่ลงชื่อในฐานะผู้มอบฉันทะ เป็ นกรรมการผู้มีอานาจ
ลงนามแทนนิติบคุ คลที่เป็ นผู้ถือหุ้น) อายุ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม ลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้ องโดย กรรมการผู้มีอานาจลงนามพร้ อมประทับตราสาคัญบริ ษัท(หากมี)
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง หรื อ บัตรประจาตัว ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อบัตรแสดงตนอื่นใดซึง่ ออกโดย หน่วยงานราชการ ของกรรมการผู้อานาจลงนาม ที่
ลงนามในหนังสือ มอบฉันทะ (ลงลายมือชื่ อรั บรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการเจ้ าของบัตร) ซึ่ง
ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ
 เอกสารของผู้รับมอบฉันทะ
o บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสือเดินทาง หรื อ บัตรประจาตัวข้ าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
หรื อบัตรแสดงตนอื่นใดซึง่ ออกโดยหน่วยงานราชการ ของผู้รับมอบฉันทะ (ฉบับจริ ง) ซึ่งปรากฏรู ป
ถ่ายและยังไม่หมดอายุ
3.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนจัดตังในต่
้ างประเทศ
 แบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1) ซึง่ ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ
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 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งกรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนชัดเจน ซึ่งลงนามโดย กรรมการผู้มีอานาจลง
นาม พร้ อมประทับตราสาคัญบริ ษัท (หากมี) ในฐานะผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 เอกสารของผู้ถือหุ้น
o สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น ออกโดยหน่วยงาน ราชการของประเทศ
ดังกล่าว (ซึง่ แสดงให้ เห็นว่ากรรมการที่ลงชื่อในฐานะ ผู้มอบฉันทะ เป็ นกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คลที่เป็ นผู้ถือหุ้น) อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
โดย กรรมการผู้มีอานาจลงนาม พร้ อมประทับตราสาคัญบริ ษัท (หากมี)
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสือเดินทาง หรื อ บัตรประจาตัว ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดย หน่วยงานราชการของกรรมการผู้อานาจลงนาม ที่
ลงนามในหนังสือมอบฉัน ทะ (ลงลายมือชื่ อรั บรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการเจ้ าของบัตร) ซึ่ง
ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ
o สาเนาหนังสือมอบอานาจของผู้ถือหุ้นที่มอบอานาจให้ Custodian เข้ าร่ วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน ซึ่ง ผู้ถื อ หุ้น ลงนามรั บ รองสาเนาถูก ต้ อ งโดย กรรมการผู้มี อ านาจลงนาม พร้ อม
ประทับตราสาคัญบริ ษัท (หากมี)
 เอกสารของ Custodian
o สาเนาหนังสือมอบอานาจที่ Custodian มอบอานาจให้ กรรมการ หรื อผู้บริ หาร หรื อ พนักงานของ
Custodian มอบฉันทะให้ พนักงาน หรื อบุคคลอื่นใด เพื่อ การเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทลูกค้ าได้
และรับรองสาเนาถูกต้ องโดย กรรมการ หรื อผู้บริ หาร หรื อ พนักงานของ Custodian ซึ่งเป็ นผู้มอบ
ฉันทะ
o หนังสือยืนยันหรื อสาเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ของ Custodian รับรองสาเนา
ถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสือเดินทาง หรื อ บัตรประจาตัว ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดย หน่วยงานราชการของผู้มอบฉันทะ ซึ่งปรากฏรู ป
ถ่ายและยังไม่หมดอายุ
o บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสือเดินทาง หรื อ บัตรประจาตัวข้ าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
หรื อบัตรแสดงตนอื่นใดซึง่ ออกโดยหน่วยงานราชการ ของผู้รับมอบฉันทะ (ฉบับจริ ง) ซึ่งปรากฏรู ป
ถ่ายและยังไม่หมดอายุ
 กรณีมีการมอบอานาจช่วงก่อนการมอบฉันทะให้ Custodian
o เอกสารแสดงการมอบอานาจช่วงทุกช่วงต้ องครบถ้ วนไม่ขาดตอนและมีถ้อยคาให้ มอบอานาจช่วง
ได้
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสือเดินทาง หรื อ บัตรประจาตัว ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อบัตรแสดงตนอื่นใดซึง่ ออกโดย หน่วยงานราชการของผู้มอบอานาจช่วงทุกช่วง และ
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ลงนามรับรองสาเนา ถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ (กรณีเป็ นนิติบคุ คล ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดย
กรรมการผู้มีอานาจลงนามของผู้มอบฉันทะ)
 เอกสารทีจ่ ดั ทาขึ ้นในต่างประเทศ ต้ องมีการรับรองโดยโนตารี พบั ลิค(Notary Public)
 ในกรณีที่เอกสารใดที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อม
กันด้ วยและให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้ รับรองความถูกต้ องของคาแปล
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