
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2565 
บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 

(1) ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)..................................................................................................................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี.......................ถนน .....................................................ต าบล/แขวง................................................................ 
อ าเภอ/เขต.................................................................จงัหวดั............................................................................................ 
โทรศพัท.์............................................โทรสาร.....................................E-mail…………………………………………………………...….. 

เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท ซีพีแอล กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  จ านวน..........................................................................................หุน้ 

(2) ขา้พเจา้มีประสงคข์อเสนอช่ือบคุคลซึง่มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑต์ามเกณฑท์ี่บรษัิทฯ ก าหนด เพื่อเขา้รบัการพิจารณา
เลอืกตัง้เป็นคณะกรรมการบรษัิทฯ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ขอ้มลูและคณุสมบตัิของบคุคลดงักลา่ว มดีงันี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1.1 ผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือ 

ช่ือ................................................................................นามสกลุ...................................................................................... 
ช่ือ – นามสกลุเดมิ (ถา้ม)ี 
ช่ือ................................................................................นามสกลุ...................................................................................... 
สญัชาติ........................................วนั/เดือน/ปี เกิด...................................................อาย.ุ................................................ปี 
สถานภาพ                 โสด                            สมรส                         หยา่                        หมา้ย    
ประเภทบตัร               บตัรประจ าตวัประชาชน 
                                 หนงัสอืเดินทาง (เฉพาบคุคลท่ีมิไดม้ีสญัชาติไทยและไมม่ี/ไมท่ราบเลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน)     
       เลขที่.........................................................................วนัหมดอาย.ุ........................................................... 
       (โปรดแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื ส าเนาหนงัสอืเดินทาง และลงลายมือช่ือรบัรองความถกูตอ้ง)  

1.2 คูส่มรส 
ช่ือ................................................................................นามสกลุ...................................................................................... 
ช่ือ – นามสกลุเดมิ (ถา้ม)ี 
ช่ือ................................................................................นามสกลุ...................................................................................... 
สญัชาติ........................................วนั/เดือน/ปี เกิด...................................................อาย.ุ................................................ปี 

1.3 บตุร 
(1)  ช่ือ............................................................................นามสกลุ.................................................................................... 
(2) ช่ือ............................................................................นามสกลุ.................................................................................... 
(3) ช่ือ............................................................................นามสกลุ.................................................................................... 
 
 
 

                        

      

      



 
1.4 ที่อยูปั่จจบุนัท่ีตดิตอ่ได ้ 

เลขที่.............................................หมูบ่า้น/อาคาร..........................................................................หมูท่ี่......................... 
ตรอก/ซอย...............................................ถนน..................................................ต าบล/แขวง........................................... 
อ าเภอ/เขต....................................................จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย.์................................... 
ประเทศ...................................................โทรศพัท.์..........................................โทรสาร................................................... 
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ที่อยูใ่นตา่งประเทศ ( กรณีบคุคลที่มิไดม้ีสญัชาติไทยใหร้ะบทุี่อยูท่ี่ติดตอ่ไดใ้นตา่งประเทศดว้ย)  

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 
1.5 ประวตัิการศกึษา  

ปี สถาบนัการศกึษา วฒุิการศกึษา/สาขาวิชา 
   
   
   
   

1.6 ประสบการณก์ารท างาน ช่วง 5 ปีที่ผา่นมาจนถึงปัจจบุนั  
ปี ต าแหนง่ สถานท่ีท างาน 

   
   
   
   

1.7 การผา่นการอบรมที่เก่ียวขอ้งทีจ่ดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)  
ช่ือหลกัสตูร                           ปีที่เขา้รบัการอบรม  

       [  ]  Director Certificaiton Program (DCP)      __________________________________ 
       [  ]   Director Accreditation Program (DAP)     __________________________________ 
       [  ]   Audit Committee Program (ACP)      __________________________________ 
       [  ]   The Role of Chairman (RCP)      __________________________________ 
       [  ]   Finance for Non – Finance Direcor (FN)     __________________________________ 
       [  ]  Understanding the fundamental of Financial Statement (UFS)   __________________________________ 
       [  ]  Role of the Compensation Committee (RCC)    __________________________________ 



 
       [  ]   Inproving the Quality of Financial Reporting (QFR)   __________________________________ 
       [  ]   DCP Refresher  Course       __________________________________ 
       [  ]   อื่น ๆ  (ระบหุลกัสตูรลา่สดุ)  ______________________________  __________________________________ 
 

ส่วนที่ 2 :  ลักษณะต้องห้าม   
2.1  เป็นบคุคลที่ถกูศาลสั่งพิทกัษ์ทรพัย ์บคุคลลม้ละลาย   คนไรค้วามสามารถ หรอื คนเสมือน                    [  ]  ใช่         [  ]  ไมใ่ช่   
       ไรค้วามสามารถหรอืไม ่
2.2  เป็นบคุคลที่มช่ืีออยูใ่นบญัชีรายช่ือบคุคลท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเห็นวา่ไม่                            [  ]  ใช่         [  ]  ไมใ่ช่   
       สมควรเป็นผูบ้รหิารตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยใช่หรอืไม ่        
2.3  อยูร่ะหวา่งถกูกลา่วโทษหรอืถกูด าเนินคดีอาญาโดยหนว่ยงานท่ีมีอ  านายตามกฎหมายใน                        [  ]  ใช่         [  ]  ไม่ใช่         
       ความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอื สญัญาซือ้ 
       ขายลว่งหนา้ หรอื การบรหิารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวงฉอ้ฉลหรอืทจุรติหรอืไม่ 
2.4  อยูร่ะหวา่งระยะเวลาที่ก าหนดตามค าสั่งขององคก์รที่มีอ  านาจตามกฎหมายตา่งประเทศ                        [  ]  ใช่         [  ]  ไม่ใช่     
       หา้มมิใหเ้ป็นผูบ้รหิารของบรษัิทหรอืไม่ 
2.5 เคยตอ้งค าพิพากษาถึงที่สดุวา่กระท าความผิดตามขอ้ 2.3 หรอืเคยถกูเปรยีบเทียบปรบั                           [  ]  ใช่         [  ]  ไม่ใช่   
      เนื่องจากการกระท าความผดิตามขอ้ 2.3 ใชห้รอืไม ่
 

ส่วนที่ 3 : คุณสมบัตคิวามเป็นอิสระ  
3.1  การถือหุน้ใน บรษัิท ซีพีแอล กรุป๊ จ ากดั  (มหาชน) ของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

การถือหุน้ จ านวนหุน้ (หุน้) 
1.ผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือ ....................................................................................................... .......................................... 
2. คูส่มรส ....................................................................................................................... ............................................. 
3.  บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 
     1) …………………………………………………………………………………………. 
     2) ………………………………………………………………………….……………… 
     3) ……………………………………………………………………………………….… 

 
……………………………… 
……………………………… 
………………………………. 

4   นิติบคุคลที่บคุคลตามขอ้ 1, 2, 3, ถือหุน้รวมกนั มากกวา่ รอ้ยละ 30  
     1) …………………………………………………………………………………………. 
     2) ………………………………………………………………………….……………… 
     3) ……………………………………………………………………………………….… 

 
 
……………………………… 
……………………………… 
………………………………. 

 
 



 
3.2 ด ารงต าแหนง่/เคยด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรวมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอื ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า

ในกิจการอื่นที่เป็นบรษัิทจดทะเบยีน  
                                           ใช่                                                   ไมใ่ช่           
กรณีตอบวา่ ใช่ กรุณาระบรุายละเอียด  

ช่ือบรษัิท ต าแหนง่ ช่วงเวลาที่ด  ารงต าแหนง่ 
   
   
   
   
   

 
3.3 ด ารงต าแหนง่ / เคยด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรวมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือน
ประจ าในกิจการอื่นที่แขง่ขนั หรอื อาจจะมีความขดัแยง้ทางธุรกิจของ บรษัิท ซีพีแอล กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) หรอืบรษัิทยอ่ย 
                                           ใช่                                                   ไมใ่ช่           
กรณีตอบวา่ ใช่ กรุณาระบรุายละเอียด  

ช่ือบรษัิท ต าแหนง่ ช่วงเวลาที่ด  ารงต าแหนง่ 
   
   
   
   
   

 
3.4 ความสมัพนัธเ์ป็นญาติสนิท (บิดา มารดา คูส่มรส พ่ีนอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร) กบัผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ี
อ  านาจควบคมุของ บรษัิท ซีพีแอล กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) หรอื บรษัิทยอ่ย 
                                           ใช่                                                   ไมใ่ช่           
กรณีตอบวา่ ใช่ กรุณาระบรุายละเอียด  

ช่ือบรษัิท ต าแหนง่ ช่วงเวลาที่ด  ารงต าแหนง่ 
   
   
   
   
   

 

            

            

            



 
 
3.5  ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบั บรษัิท ซีพีแอล กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) หรอื บรษัิทยอ่ย  
      3.5.1 ความสมัพนัธใ์นลกัษณะของการใหบ้รกิารทางวชิาชีพในปัจจบุนัและช่วง 2 ปีก่อนหนา้ 
 - เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพในกรณีเป็นผูส้อบบญัชี     [  ]  ใช่         [  ]  ไมใ่ช่   
 - เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพอื่นทีม่ีมลูคา่รายการมากวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปี    [  ]  ใช่         [  ]  ไมใ่ช่   
 (เช่นที่ปรกึษากฎหมาย ที่ปรกึษาทางการเงิน ผูป้ระเมินราคาทรพัยส์นิ เป็นตน้)  
      3.5.2 ความสมัพนัธท์างการคา้/ทางธุรกิจในปัจจบุนัและช่วง 2 ปีก่อนหนา้  
 -ท ารายการทางธุรกิจทกุประเภทที่มีมลูคา่ทางรายการ ≥ 20 ลา้นบาท หรอื     [  ]  ใช่         [  ]  ไมใ่ช่   
 ≥  รอ้ยละ 3 ของ NTA ของบรษัิทฯ แลว้แตจ่ านวนใดต ่ากวา่  

      ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขอ้มลูขา้งตน้ รวมทัง้หลกัฐานการถือหุน้และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพรอ้มนี ้ถกูตอ้ง ครบถว้นและ
เป็นความจรงิทกุประการ  
 
 
        
       ลงช่ือ..............................................................ผูถื้อหุน้ 
       (............................................................................) 
       วนัท่ี....................................................................... 
 
 
 
 
 
      
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 4 : การให้ความยนิยอมและการรับรองข้อมูล (ส าหรับผู้ได้รับการเสนอชือ่)  
 
4.1 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ) ..........................................................................................เป็นบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ

เพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของ บรษัิท ซีพีแอล กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
ซึง่ขา้พเจา้ยินยอมและรบัทราบการเสนอช่ือในครัง้นี ้และขอรบัรองวา่  

 1) ขา้พเจา้ไดแ้สดงขอ้มลูประวตัแิละคณุสมบตัิของขา้พเจา้ และแสดงเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ถกูตอ้งครบถว้นและเป็นความจรงิทกุ
ประการ 

 2) ขา้พเจา้ยินยอมใหน้ าขอ้มลูที่เปิดเผยไวใ้นเอกสารฉบบันีแ้ละเอกสารประกอบไปใชใ้นการพิจารณาสรรหากรรมการของบรษัิทฯ 
และยินยอมใหบ้รษัิทฯ เปิดเผยขอ้มลูของขา้พเจา้เก่ียวกบัการมีหรอืไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตอ่บรษัิทฯ และบคุคลที่ไดร้บัมอบหมาย
จากบรษัิท 

 
 
       ลงช่ือ..............................................................ผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือ 

  (............................................................................) 
         วนัท่ี....................................................................... 
 
 
หมายเหตุ 

1. การเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นคณะกรรมการ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษัิทฯ ก าหนด 
2. ผูถื้อหุน้จะตอ้งสง่เอกสารหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้เพื่อประกอบการพิจารณา 

1) หลักฐานการถอืหุ้น ไดแ้ก่ หนงัสอืรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัย ์หรอื บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั
หรอื หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอื ผูร้บัฝากสนิทรพัย ์(Custodian) 

2) หลักฐานการแสดงตน   
-บคุคลธรรมดา : ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาขน หรอื ส าเนาเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
กรณีมีการเปลีย่นแปลงช่ือ นามสกลุ หรอื ค าน าหนา้ช่ือ จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว พรอ้มทัง้
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 3. ผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นคณะกรรมการจะตอ้งลงนามในสว่นท่ี 4  การใหค้วามยินยอมและการ
รบัรองขอ้มลู (ส  าหรบัผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือ) ของ “แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ” และแนบ
หลกัฐานส าคญัอื่น ๆ (ถา้ม)ี เพื่อประกอบการพิจารณา และลงนามรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูในเอกสารแบดงักลา่วดว้ย  

    
 
 
 


