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แบบ ข. 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ .................................................... เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท ซพีีแอล กรุป๊ จ ากดั(มหาชน) 

หรอื CPL จ านวน .................................... หุน้ อยูบ่า้นเลขท่ี ........................... หมูบ่า้น / อาคาร................................ ถนน 

................................. ต าบล / แขวง ................................. อ าเภอ / เขต ............................. จงัหวดั .................................. 

รหสัไปรษณีย.์....................... หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ ....................... หมายเลขโทรศพัทบ์า้น / ที่ท างาน ........................... 

Email Address (ถา้ม)ี .......................................... 
 ที่อยูใ่นตา่งประเทศ : (กรณีบคุคลที่มิไดม้ีสญัชาติไทย ใหร้ะบทุี่อยูท่ี่ติดตอ่ไดใ้นตา่งประเทศ) 
 ..........................................................................................................................................................................                                       
 .......................................................................................................................................................................... 
(2) ขา้พเจา้ มคีวามประสงคข์อเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ .............................................. อาย.ุ...........................ปี 
เขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท ซีพีแอล กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) และขอยืนยนัวา่บคุคลผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือ
เป็นผูม้ีคณุสมบตัคิรบถว้น และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑฯ์ ของบรษัิท และมีหลกัฐานการใหค้วาม ยินยอมของ
บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ พรอ้มเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ ประวตัิสว่นตวั ประวตัิการศกึษา ประวตัิ
การท างาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดล้งลายมือช่ือรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้   จ านวน ........................... แผน่ 
      ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความในแบบ ข. และหลกัฐานการถือหุน้ รวมถึงหลกัฐานการใหค้วามยนิยอม และเอกสาร 
ประกอบทัง้หมดถกูตอ้ง ครบถว้น และเป็นความจรงิทกุประการเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็น ส าคญัดงันี ้
 
      ลงลายมือช่ือ ........................................................... ผูถื้อหุน้ 
           (...............................................................) 
          วนัท่ี ......................................................... 
 
(3)ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ ............................................................................ เป็นบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ เพื่อเขา้
รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ บรษัิท ซีพีแอล กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) ตามขอ้ (2) ขอรบัรองวา่มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่
มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 5.1 ของหลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธิแก่ผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้
เป็นกรรมการของ บรษัิท ซีพแีอล กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) พรอ้มทัง้ยนิยอมใหเ้ปิดเผยรายละเอียดเอกสารท่ียื่นมาพรอ้มกนันี ้และ
เพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงันี ้

ลงลายมือช่ือ ........................................................... ผูถื้อหุน้ 
           (...............................................................) 
          วนัท่ี ......................................................... 
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หมายเหต ุ: 

1. หลกัฐานแสดงตน 
1.1 บคุคลธรรมดา : ใหแ้นบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนงัสอืเดินทาง (ส าหรบัชาวตา่งชาติ) พรอ้ม

ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
1.2 นิติบคุคล : ใหแ้นบส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษัิท ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนาม 

พรอ้มทัง้ประทบัตราส าคญั (ถา้ม)ี และแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวตา่งชาต)ิ ของผูม้ีอ  านาจลงนาม พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสอืรบัรองบรษัิทหลกัทรพัย ์หรอืบรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
หรอืหลกัฐานอื่นๆ จากตลาดหลกัทรพัยแ์หป่ระเทศไทย หรอืผูร้บัฝากทรพัยส์นิ (Custodian) 

3. กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอกขอ้มลูใน “แบบ ข.” พรอ้มลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้รวบรวมเป็นชดุเดยีวกนั และ
ด าเนินการตามหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอระเบียบวาระการประชมุ และเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการ
พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการลว่งหนา้ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ (“หลกัเกณฑ”์) ขอ้ 5.2(2) 

4. กรณีที่ผูถื้อหุน้รายเดียว หรอืหลายรายเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้มากกวา่ 1 คน ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท า “แบบ ข.” จ านวน 1แบบ ตอ่ 1 คน และด าเนินการตามหลกัเกณฑฯ์ 
ขอ้ 5.2(3) 

5. กรณีที่ผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ ช่ือ ช่ือสกลุ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว พรอ้ง
ทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

6. ผูถื้อหุน้สามารถสง่ “แบบ ข.” อยา่งไมเ่ป็นทางการไดห้ลายช่องทางของบรษัิท ไดแ้ก่ ทางโทรสาร หมายเลข 02-709-
6033 หรอืทาง อีเมลของส านกังานเลขานกุารบรษัิท secretary@cpl.co.th ก่อน าสง่ตน้ฉบบั “แบบ ก.” ตอ่
คณะกรรมการบรษัิทในภายหลงั 

7. ตน้ฉบบั “แบบ ข.” จะตอ้งสง่ถึงบรษัิทภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2563 เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาตาม
หลกัเกณฑข์องบรษัิทและเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

8. บรษัิท ซีพีแอล กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) จะตดัสทิธิผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มลูไมค่รบถว้น ไมถ่กูตอ้ง หรอืไมส่ามารถติดตอ่ได ้หรอื
บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือมีคณุสมบตัิไมค่รบถว้นหรอืมีลกัษณะตอ้งหา้ม ทัง้นี ้ค  าวินิจฉยัของคณะกรรมการบรษัิทให้
ถือเป็นท่ีสดุ 
 

  
 

 

 

กรุณาสง่ 

ส านกังานเลขานกุารบรษัิท บรษัิท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
700 หมู ่6 ถนนสขุมุวิท ต าบลบางปใูหม ่อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 

(แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563) 
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