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ข้อปฏิบัติส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)  
และกำรมอบฉันทะ 

 
1.  กรณีท่ำนผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์เข้ำร่วมกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

1.1  โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ที่
แนบมานี้ โดยขอให้ท่าน ระบุอีเมล (E-mail) และ หมำยเลขโทรศัพท์มือถือของท่ำนให้ชัดเจน ส ำหรับใช้

ในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม พร้อมแนบส าเนาหลักฐานแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมดังนี้  
•  ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ  
 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัว

ข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง                                       
•  ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ

แล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ”  

โดยท่านผู้ถือหุ้นต้องน าส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และ
หลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้กับบริษัทฯ ภำยในวันที่ 19 เมษำยน 2564 (กรณีส่งเอกสำรทำง
ไปรษณีย์) และ ภำยในวันที่ 26 เมษำยน 2564 (กรณีส่งเอกสำรทำงอีเมล (E-mail)) โดยผ่านช่องทางดังนี้   
•  ช่องทาง E-mail : komklid@cpi-th.com หรือ                                                                                                      
•  ช่องทางไปรษณีย์ :   
เลขานุการบริษัท  
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)   
เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

1.2  เมื่อบริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และหลักฐาน
แสดงตัวตนตามข้อ 1.1 แล้ว บริษัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่าน
การตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ใน
การเข้าสู่ระบบการประชุม E-Meeting  

ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นงดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านกับผู้อื่น 
และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 27 
เมษายน 2564 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันททีี่เบอร์ 02-679-9166 ต่อ 300 

1.3  บริษัทฯ จะจัดส่งรายละเอียด ซึ่งได้แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปให้ท่านทางอีเมล  
(E-mail) พร้อมจัดส่งคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-Meeting ไปพร้อมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่าน 
ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-Meeting โดยละเอียด 

1.4 ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  
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1.5  ส าหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-Meeting ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน 
“เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนส าหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนน
ของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ 

1.6  กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-Meeting ก่อนหรือระหว่างการประชุม 
กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-Meeting ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะ
ระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จ ากัด ไว้ในอีเมล (E-mail) ที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ 
(Password) ให้ท่าน  

 
2.  กรณีท่ำนผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

ส าหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-Meeting ได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้
บุคคลอื่น หรือ มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแทนท่านผู้ถือหุ้น  
•  นำยบรรพต หงษ์ทอง   อายุ 73 ปี 

ต าแหน่ง  :  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 ที่อยู่  :  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)   
   เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120 

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม :  มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระท่ี 5 พิจารณาอนมุัติแต่งตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ  

•  นำยนพพร พิชำ    อายุ 72 ปี 
 ต าแหน่ง  :  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง /  
    กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 ที่อยู่  :  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)   
   เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120 

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม :  ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระการประชุม 

•  นำยไพบูลย์ คุจำรีวณิช    อายุ 63 ปี 
 ต าแหน่ง  :  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
 ที่อยู่  :  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)   
   เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120 

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม :  มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระท่ี 5 พิจารณาอนมุัติแต่งตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ  

•  นำยศรำวุธ เมนะเศวต     อายุ 72 ปี 
 ต าแหน่ง  :  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
 ที่อยู่  :  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)   
   เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120 

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม :  มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระท่ี 5 พิจารณาอนมุัติแต่งตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ  
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ทั้งนี้ ขอใหท้่านผู้ถือหุ้นโปรดกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบ
ฉันทะ โดยสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น  

หรือในกรณีท่านผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบ
หนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.cpi-th.com  

โปรดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting), หนังสือ
มอบฉันทะ และ ส ำเนำเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ ให้บริษัทฯ ภำยในวันที่ 19 เมษำยน 2564 (กรณีส่ง
เอกสำรทำงไปรษณีย์) และ ภำยในวันที่ 26 เมษำยน 2564 (กรณีส่งเอกสำรทำงอีเมล (E-mail)) ผ่านช่องทาง
ดังต่อไปนี้  

•  ช่องทาง E-mail : komklid@cpi-th.com หรือ                                                                                                      
•  ช่องทางไปรษณีย์ :   
เลขานุการบริษัท  
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)   
เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120   

เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ 
•  ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ  

1)  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือ
ชื่อของผู้มอบฉันทะ และ ลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ                              

2) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุของทา่นผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ  
บัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และ                          

3) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ 
บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

•  ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล    
1)  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือ

ชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เป็นผู้มอบฉันทะ และ ลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ 
2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิตบิุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) 

และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และ  

3)  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ เช่น 
บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ  หนังสือเดินทาง และลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาถูกต้อง และ                                                                                                                                               

4) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ 
บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
 
 

http://www.cpi-th.com/
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•  กรณีผู้ถือหุน้เปน็นกัลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝำกและดูแลหุน้  
1)  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และ ลง

ลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ 
2) ส าเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล และเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  

2.1)  หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน 

2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
และ 

3) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ 
บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานท่ีได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดง
เอกสารค าแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองค าแปลโดยผู้ถอืหุ้น หรือโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลท่ี
เป็นผู้ถือหุ้น 

3.  ช่องทำงส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรส่งค ำถำมที่เกี่ยวกับวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุม E-Meeting มีดังนี้                                                                                                                     
3.1  ในระหว่างการประชุม E-Meeting ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมสามารถส่งค าถามผ่านระบบการประชุม E-Meeting 
3.2  ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม E-Meeting โดยส่งแบบฟอร์มส่งค าถาม

ล่วงหน้าให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 19 เมษำยน 2564 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้
•  ช่องทาง E-mail : komklid@cpi-th.com หรือ                                                                                                      
•  ช่องทางไปรษณีย์ :   
เลขานุการบริษัท  
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)   
เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120   

  หลักเกณฑ์กำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ 
 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งปรากฏเป็นรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ท่ี 12 มีนาคม 2564 

 เนื้อหาของค าถามต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 หรือ เป็นข้อมูลอื่นที่ส าคัญ
ของบริษัทฯ 

 
 
 


