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    ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดคดักรอง 

บุคคลธรรมดา 

มาดว้ยตนเอง 

นิติบุคคล 

มอบฉนัทะ มอบฉนัทะ 

ตรวจเอกสาร 
- หนงัสือมอบฉนัทะ และอากรแสตมป์ 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัผูม้อบ-รับรอง 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน 
- แสดงบตัรประจ าตวัผูรั้บมอบอ านาจ 

 

ตรวจเอกสาร 
- หนงัสือมอบฉนัทะ และอากรแสตมป์ 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัผูม้อบ-รับรอง 
- หนงัสือรับรองนิติบุคคล-รับรอง 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน 

- แสดงบตัรประจ าตวัผูรั้บมอบอ านาจ 

ลงทะเบียน 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน-ลงช่ือ 
- แสดงบตัรประจ าตวั 

ลงทะเบียน 
- เอกสารขา้งตน้ 
- กรอกในแบบฟอร์ม 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
ตามล าดบัระเบียบวาระ 

บตัรลงคะแนน* 
การลงคะแนน – เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงโดยยกมือเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเก็บบตัร
ลงคะแนนมอบฉนัทะท่ีผูม้อบฉนัทะลงคะแนนไวแ้ลว้ จะไม่ไดรั้บบตัรลงคะแนน และไม่ตอ้งออกเสียงอีก 

ประธานแถลงสรุปคะแนนและมติต่อท่ีประชุม 

* เม่ือเลกิประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบตัรลงคะแนนที่เหลืออยู่คืนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการตรวจสอบคะแนน 

ผูถื้อหุน้ 
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วธีีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ 
ในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น บริษัท ซีพแีอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 ในวนัศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563 บริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่
เวลา 12.00 น.  ณ สถานท่ีท่ีก าหนดในหนงัสือเชิญประชุม บริษทัฯ จะลงทะเบียนดว้ย ระบบบาร์โคด้ และจะอ านวยความ
สะดวกโดยการติดอากรแสตมป์ 20 บาท บนเอกสารมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
ลงทะเบียน ขอให้ผูถื้อหุ้น และ/หรือผูรั้บมอบฉันทะ น าแบบฟอร์ม  ลงทะเบียน  พร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียน
ดงัต่อไปน้ี 
1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
     1.1 กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย  

 แบบฟอร์มลงทะเบียน  ซ่ึงลงนามโดยผูถื้อหุน้ 
 บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจหรือ

บตัรแสดงตนอ่ืนใดซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการของผูถื้อหุ้น (ฉบบัจริง) ปรากฏรูปถ่าย และยงัไม่
หมดอายใุนกรณีท่ีมีการแกไ้ขช่ือ–สกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย  

     1.2 กรณีผูถื้อหุน้ เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว   
 แบบฟอร์มลงทะเบียน  ซ่ึงลงนามโดยผูถื้อหุน้ 
 หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ (ฉบบัจริง) ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุ

2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้บุคคลอืน่เข้าร่วมประชุมแทน  
    2.1 กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย   

 แบบฟอร์มลงทะเบียน  ซ่ึงลงนามโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 
 หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ซ่ึงกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นชดัเจนและลงนามโดยผูถื้อ

หุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ 
 เอกสารของผูถื้อหุน้  

o ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บตัรประจ าตวั ขา้ราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือบตัรแสดงตนอ่ืนใดซ่ึงออกโดยหน่วยงาน ราชการของผูถื้อหุ้น 
ซ่ึงปรากฏรูปถ่าย และยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือ รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูถื้อหุน้   

  เอกสารของผูรั้บมอบฉนัทะ  
o บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการ/ พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ หรือบตัรแสดงตนอ่ืนใดซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการของ ผูรั้บมอบฉันทะ 
(ฉบบัจริง) ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  

2.2 กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว   
 แบบฟอร์มลงทะเบียน  ซ่ึงลงนามโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 
 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ซ่ึงกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นชดัเจน และลงนามโดยผู ้   
      ถือหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะ   
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 เอกสารของผูถื้อหุน้ 
o ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุ้น ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายและยงัไม่หมดอายพุร้อมลงลายมือช่ือ

รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูถื้อหุน้   
 เอกสารของผูรั้บมอบฉนัทะ  

o บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการ/  พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ หรือบตัรแสดงตนอ่ืนใดซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการของ ผูรั้บมอบฉันทะ 
(ฉบบัจริง) ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุ 

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคล  
3.1 กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย   

 แบบฟอร์มลงทะเบียน  ซ่ึงลงนามโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 
 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ซ่ึงกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นชดัเจน ซ่ึงลงนามโดย 
      กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม พร้อมประทบัตราส าคญับริษทั (หากมี) ในฐานะผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บ  
      มอบฉนัทะ   
 เอกสารของผูถื้อหุน้ 

o ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้
กระทรวงพาณิชย(์ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่กรรมการท่ีลงช่ือในฐานะผูม้อบฉนัทะ เป็นกรรมการผู ้
มีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้) อาย ุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุม ลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม พร้อมประทบัตราส าคญับริษทั 
(หากมี)  

o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ บตัรประจ าตวั ขา้ราชการ/
พนกังานรัฐวสิาหกิจ หรือบตัรแสดงตนอ่ืนใดซ่ึงออกโดย หน่วยงานราชการ ของกรรมการ
ผูอ้  านาจลงนาม ท่ีลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย
กรรมการเจา้ของบตัร) ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุ  

 เอกสารของผูรั้บมอบฉนัทะ 
o บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการ/  พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ หรือบตัรแสดงตนอ่ืนใดซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการ ของผูรั้บมอบฉันทะ 
(ฉบบัจริง) ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุ 

3.2 กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจดัตั้งในต่างประเทศ   
 แบบฟอร์มลงทะเบียน  ซ่ึงลงนามโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 
 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ซ่ึงกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นชดัเจน ซ่ึงลงนามโดย กรรมการผูมี้อ านาจ

ลงนาม พร้อมประทบัตราส าคญับริษทั (หากมี) ในฐานะผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ   
 เอกสารของผูถื้อหุน้ 

o ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ออกโดยหน่วยงาน ราชการ
ของประเทศดงักล่าว (ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่กรรมการท่ีลงช่ือในฐานะ ผูม้อบฉันทะ เป็น
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้) อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนั 
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ประชุม ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย  กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม พร้อม
ประทบัตราส าคญับริษทั (หากมี)  

o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง หรือ บตัรประจ าตวั  ขา้ราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรแสดงตนอ่ืนใดซ่ึงออกโดย หน่วยงานราชการของ
กรรมการผูอ้  านาจลงนาม ท่ีลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ (ลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถูกตอ้งโดยกรรมการเจา้ของบตัร) ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุ 

o ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจของผูถื้อหุน้ท่ีมอบอ านาจให ้Custodian  เขา้ร่วมประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงผูถื้อหุน้ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม พร้อมประทบัตราส าคญับริษทั (หากมี)   

 เอกสารของ Custodian 
o ส าเนาหนังสือมอบอ านาจท่ี Custodian มอบอ านาจให้กรรมการ หรือผูบ้ริหาร หรือ 

พนกังานของ Custodian มอบฉันทะให้พนกังาน หรือบุคคลอ่ืนใด เพื่อ การเขา้ประชุมผู ้
ถือหุ้นของบริษทัลูกคา้ได ้และรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย กรรมการ หรือผูบ้ริหาร หรือ 
พนกังานของ Custodian ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ  

o หนงัสือยนืยนัหรือส าเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ของ Custodian รับรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง หรือ บตัรประจ าตวั  ขา้ราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือบตัรแสดงตนอ่ืนใดซ่ึงออกโดย หน่วยงานราชการของผูม้อบ
ฉนัทะ ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุ 

o บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการ/ พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ หรือบตัรแสดงตนอ่ืนใดซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการ ของผูรั้บมอบฉันทะ 
(ฉบบัจริง) ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุ  

 กรณีมีการมอบอ านาจช่วงก่อนการมอบฉนัทะใหC้ustodian 
o เอกสารแสดงการมอบอ านาจช่วงทุกช่วงตอ้งครบถว้นไม่ขาดตอน และ มีถอ้ยค าให้มอบ

อ านาจช่วงได ้
o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บตัรประจ าตวั  ขา้ราชการ/

พนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือบตัรแสดงตนอ่ืนใดซ่ึงออกโดย หน่วยงานราชการของผูม้อบ
อ านาจช่วงทุกช่วง และลงนามรับรองส าเนา ถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ (กรณีเป็นนิติบุคคล 
ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของผูม้อบฉนัทะ)   

 เอกสารท่ีจดัท าข้ึนในต่างประเทศ ตอ้งมีการรับรองโดยโนตารีพบัลิค (Notary Public) 
 ในกรณีท่ีเอกสารใดท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อม

กนัดว้ยและใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น รับรองความถูกตอ้งของค าแปล  
 บริษทัฯ ได้จดัส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียด ชดัเจน
ตายตวั) ให้กบัผูถื้อหุ้น ทุกท่านทางไปรษณีย ์ทั้งน้ีท่านสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็น
แบบง่ายไม่ซบัซอ้น) และ ค. (แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้น เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียนในประเทศ
ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) ไดท่ี้ www.cpl.co.th  

http://www.cpl.co.th/

