วีธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
ในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ซีพแี อล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 บริ ษทั ฯ จะเปิ ดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่
เวลา 13.00 น. ณ สถานที่ที่กาหนดในหนังสื อเชิญประชุม บริ ษทั ฯ จะลงทะเบียนด้วย ระบบบาร์โค้ด และจะอานวยความสะดวก
โดยการติดอากรแสตมป์ 20 บาท บนเอกสารมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะ เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการลงทะเบียน ขอให้ผู ้
ถือหุน้ และ/หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ นาแบบฟอร์ม ลงทะเบียน พร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนดังต่อไปนี้
1. กรณีผ้ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งลงนามโดยผูถ้ ือหุน้
 บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสื อเดินทาง หรื อ บัตรประจาตัวข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรื อบัตร
แสดงตนอื่นใดซึ่ งออกโดยหน่ วยงานราชการของผูถ้ ือหุ ้น (ฉบับจริ ง) ปรากฏรู ปถ่าย และยังไม่หมดอายุใน
กรณี ที่มีการแก้ไขชื่อ–สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
1.2 กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
 แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งลงนามโดยผูถ้ ือหุน้
 หนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุน้ (ฉบับจริ ง) ซึ่งปรากฏรู ปถ่ายและยังไม่หมดอายุ
2. กรณีผ้ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้ บุคคลอืน่ เข้ าร่ วมประชุมแทน
2.1 กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งลงนามโดยผูร้ ับมอบฉันทะ
 หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. ซึ่ งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจนและลงนามโดยผูถ้ ือหุ ้น
และผูร้ ับมอบฉันทะ
 เอกสารของผูถ้ ือหุน้
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสื อเดินทาง หรื อ บัตรประจาตัว ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิ จ หรื อบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่ งออกโดยหน่ วยงาน ราชการของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งปรากฏรู ป
ถ่าย และยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อ รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูถ้ ือหุน้
 เอกสารของผูร้ ับมอบฉันทะ
o บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนัง สื อ เดิ น ทาง หรื อ บัตรประจาตัวข้าราชการ/ พนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่ งออกโดยหน่วยงานราชการของ ผูร้ ับมอบฉันทะ (ฉบับ
จริ ง) ซึ่งปรากฏรู ปถ่ายและยังไม่หมดอายุ สิ่ งที่ส่งมาด้วย
2.2 กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
 แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งลงนามโดยผูร้ ับมอบฉันทะ
 หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงนามโดยผู ้
ถือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ
 เอกสารของผูถ้ ือหุน้
o สาเนาหนังสื อเดิ นทางของผู ้ถื อหุ ้น ซึ่ งปรากฏรู ปถ่ ายและยัง ไม่ห มดอายุพร้ อมลงลายมื อชื่ อ
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูถ้ ือหุน้
 เอกสารของผูร้ ับมอบฉันทะ

o บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนัง สื อ เดิ น ทาง หรื อ บัตรประจาตัวข้าราชการ/ พนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่ งออกโดยหน่วยงานราชการของ ผูร้ ับมอบฉันทะ (ฉบับ
จริ ง) ซึ่งปรากฏรู ปถ่ายและยังไม่หมดอายุ
3. กรณีผ้ถู ือหุ้นเป็ นนิตบิ ุคคล
3.1 กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย
 แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งลงนามโดยผูร้ ับมอบฉันทะ
 หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน ซึ่งลงนามโดย
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม พร้อมประทับตราสาคัญบริ ษทั (หากมี) ในฐานะผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับ
มอบฉันทะ
 เอกสารของผูถ้ ือหุน้
o สาเนาหนังสื อรั บรองการจดทะเบี ยนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุ ้น ออกโดยกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์(ซึ่ งแสดงให้เห็นว่ากรรมการที่ลงชื่ อในฐานะผูม้ อบฉันทะ เป็ นกรรมการผูม้ ี
อานาจลงนามแทนนิ ติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุ ้น) อายุ ไม่เกิ น 6 เดื อน ก่อนวันประชุม ลงลายมือชื่ อ
รับรองสาเนาถูกต้องโดย กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม พร้อมประทับตราสาคัญบริ ษทั (หากมี)
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดินทาง หรื อ บัตรประจาตัว ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่ งออกโดย หน่วยงานราชการ ของกรรมการผูอ้ านาจลง
นาม ที่ ลงนามในหนังสื อ มอบฉันทะ (ลงลายมือชื่ อรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการเจ้าของ
บัตร) ซึ่งปรากฎรู ปถ่ายและยังไม่หมดอายุ
 เอกสารของผูร้ ับมอบฉันทะ
o บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสื อเดิ นทาง หรื อ บัตรประจาตัวข้าราชการ/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่ งออกโดยหน่วยงานราชการ ของผูร้ ับมอบฉันทะ (ฉบับ
จริ ง) ซึ่งปรากฏรู ปถ่ายและยังไม่หมดอายุ
3.2 กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ
 แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งลงนามโดยผูร้ ับมอบฉันทะ
 หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่ งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน ซึ่ งลงนามโดย กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม พร้อมประทับตราสาคัญบริ ษทั (หากมี) ในฐานะผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ
 เอกสารของผูถ้ ือหุน้
o สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุ ้น ออกโดยหน่วยงาน ราชการของ
ประเทศดังกล่าว (ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากรรมการที่ลงชื่อในฐานะ ผูม้ อบฉันทะ เป็ นกรรมการผู ้
มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุ ้น) อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม ลงลายมือ
ชื่ อรับรองสาเนาถูกต้องโดย กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม พร้อมประทับตราสาคัญบริ ษทั
(หากมี)
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสื อเดิ นทาง หรื อ บัตรประจาตัว ข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดย หน่วยงานราชการของกรรมการผู ้
อานาจลงนาม ที่ ล งนามในหนัง สื อมอบฉัน ทะ (ลงลายมื อชื่ อ รั บรองสาเนาถู กต้องโดย
กรรมการเจ้าของบัตร) ซึ่งปรากฏรู ปถ่ายและยังไม่หมดอายุ
o สาเนาหนังสื อมอบอานาจของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบอานาจให้ Custodian เข้าร่ วมประชุม และออก
เสี ยงลงคะแนน ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นลงนามรั บรองสาเนาถูกต้องโดย กรรมการผูม้ ี อานาจลงนาม
พร้อมประทับตราสาคัญบริ ษทั (หากมี)

 เอกสารของ Custodian
o สาเนาหนังสื อมอบอานาจที่ Custodian มอบอานาจให้กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หาร หรื อ พนักงาน
ของ Custodian มอบฉันทะให้พนักงาน หรื อบุคคลอื่นใด เพื่อ การเข้าประชุมผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ลูกค้าได้ และรับรองสาเนาถูกต้องโดย กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หาร หรื อ พนักงานของ
Custodian ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะ
o หนังสื อยืนยันหรื อสาเนาใบอนุ ญาตการประกอบธุ รกิ จ Custodian ของ Custodian รั บรอง
สาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสื อเดินทาง หรื อ บัตรประจาตัว ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิ จ หรื อบัตรแสดงตนอื่ นใดซึ่ งออกโดย หน่ วยงานราชการของผูม้ อบฉัน ทะ ซึ่ ง
ปรากฏรู ปถ่ายและยังไม่หมดอายุ
o บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสื อเดิ นทาง หรื อ บัตรประจาตัวข้าราชการ/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ของผูร้ ับมอบฉันทะ (ฉบับ
จริ ง) ซึ่งปรากฏรู ปถ่ายและยังไม่หมดอายุ
 กรณี มีการมอบอานาจช่วงก่อนการมอบฉันทะให้Custodian
o เอกสารแสดงการมอบอานาจช่ วงทุกช่ วงต้องครบถ้วนไม่ขาดตอน และ มี ถอ้ ยคาให้มอบ
อานาจช่วงได้
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสื อเดินทาง หรื อ บัตรประจาตัว ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่ งออกโดย หน่วยงานราชการของผูม้ อบอานาจช่วงทุก
ช่วง และลงนามรับรองสาเนา ถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ (กรณี เป็ นนิ ติบุคคล ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของผูม้ อบฉันทะ)
 เอกสารที่จดั ทาขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองโดยโนตารี พบั ลิค(Notary Public)
 ในกรณี ที่เอกสารใดที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน
ด้วยและให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคาแปล
บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่ กาหนดรายการต่าง ที่จะมอบฉันทะที่ ละเอียด ชัดเจนตายตัว)
ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น ทุกท่านทางไปรษณี ย ์ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ ไปซึ่ งเป็ นแบบง่ายไม่
ซับซ้อน) และ ค. (แบบที่ใช้เ ฉพาะกรณี ผูถ้ ือหุ ้น เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝาก
และดูแลหุน้ ) ได้ที่ www.cpl.co.th

