
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
_________________________________________________________________________________________ 

 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนกัถึงความส าคญัและยึดมั่นในกลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี 
โดยเฉพาะการสง่เสรมิเรือ่งสทิธิของผูถื้อหุน้ และการปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั จึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบั
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 เป็นการล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑท์ี่บริษัทก าหนด 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

หลักเกณฑ ์

1. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 
1.1   ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ตอ้งมีคุณสมบตัิขอ้ใดขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี ้        

1.1.1    เป็นผูถื้อหุน้ของคนหนึง่หรอืหลายคนซึง่ถือหุน้และมีสทิธิออกเสยีงนบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 200,000 หุน้ มลูค่าที่ตรา
ไว ้  1.00 บาทตอ่หุน้   หรอื 

   1.1.2    เป็นผูถื้อหุน้ของคนหนึง่หรอืหลายคนซึง่ถือหุน้และมีสทิธิออกเสยีงนบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 50,000 หุน้ มลูคา่ที่ตรา   
   ไว ้1.00 บาทตอ่หุน้   และตอ้งถือหุน้อยา่งตอ่เนื่องเป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอ   
   วาระการประชมุ 

    1.2   ผูถื้อหุน้จะตอ้งจดัสง่เอกสารหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้เพื่อประกอบการพิจารณา 
          1.2.1  หลักฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือ บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั หรอื หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอื ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ (Custodian)  
        1.2.2  หลักฐานการแสดงตน 

-  บคุคลธรรมดา : ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) พรอ้มรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง กรณีที่มีการเปลีย่นแปลงช่ือ นามสกลุ หรอื ค าน าหนา้ช่ือ จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว 
พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- นิติบคุคล : ส าเนาหนงัสอืรบัรองนิติบคุคลซึง่ลงนามรบัรองโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามและประทบัตราบริษัท และ
ส าเนาบตัรประชาชน/หนงัสอืเดินทาง (กรณีชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2.  ขั้นตอนในการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 

 2.1  ผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1.1.1 หรือ 1.1.2 กรอกขอ้มลูใน “แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้
        เป็นการกรรมการ (“แบบเสนอช่ือบคุคลฯ”)  พรอ้มแนบเอกสาร/หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งใหค้รบถว้นและสมบรูณ ์และสง่มายงั    
        บรษัิท ตัง้แตว่นัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 – วนัท่ี 15 มกราคม 2565 ตามที่อยูด่งันี ้ 
 

 



  

สง่ถึง 

ส านกังานเลขานกุารบรษัิท บรษัิท ซีพีแอล กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
700 หมู ่6 ถนนสขุมุวิท ต าบลบางปใูหม ่อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 
(แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  
ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565)  

2.2  กรณีผูถื้อหุน้หลายคนร่วมกนัเสนอวาระการประชุม ใหต้วัแทนผูถื้อหุน้ 1 รายเป็นผูก้รอกขอ้มลูในแบบเสนอวาระฯ และลง
นามไวเ้ป็นหลกัฐาน พรอ้มแสดงหลกัฐานการถือหุน้ตามขอ้  1.2   สว่นผูถื้อหุน้รายอื่นใหก้รอกแบบขอ้มลูในแบบเสนอวาระฯ 
เฉพาะขอ้ (1)  ใหค้รบถว้นและลงนามไวเ้ป็นหลกัฐาน และใหร้วบรวมหลกัฐานการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ทกุรายเป็นชดุเดียวกนั 

 2.3  กรณีที่ตอ้งการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการมากกวา่ 1 รายช่ือ ใหจ้ดัท าแบบเสนอช่ือบคุคลฯ  
    1 ชดุตอ่ 1 รายช่ือ พรอ้มแนบเอกสาร/หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งใหค้รบถว้นและสมบรูณ ์

2.4  ผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการจะตอ้งลงนามในสว่นที่ 4 : การใหค้วามยินยอมและการ 
รบัรองขอ้มลู ของแบบเสนอช่ือบคุคลฯ และแนบหลกัฐานการแสดงตน หลกัฐานการศึกษา หรือหลกัฐานส าคญัอื่นๆ (ถา้มี) 
เพื่อประกอบการพิจารณา และลงนามรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูในเอกสารแนบดงักลา่วดว้ย 

3. คุณลักษณะ/คุณสมบตัิของกรรมการอิสระ 

 3.1  กรรมการ 

     3.1.1 มีคุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

     3.1.2 มีความรู ้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการท างานที่เป็น
ประโยชนต์อ่ธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถอทุิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่ ซึ่งพิจารณาโดยไม่จ ากดัเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา 
อาย ุและความสามารถเฉพาะดา้นอื่นๆ 

     3.1.3 มีภาวะผูน้  าและสามารถควบคมุการด าเนินการของผูบ้รหิารไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ และประสทิธิผล 
     3.1.4 ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง (นบัรวมกรณีที่

ไดร้บัอนมุตัิแตง่ตัง้เป็นกรรมการบรษัิทฯ ดว้ย) 
 3.2    กรรมการอิสระ นอกเหนือจากคณุสมบตัิตามขอ้ 3.1 ขา้งตน้ กรรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่คณะกรรมการ 

    ก ากบัตลาดทนุก าหนด ดงันี ้
     3.2.1 ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม        

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนัน้ๆ ดว้ย 

     3.2.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มในการบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

     3.2.3 ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา     
คูส่มรส พ่ีนอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 



     3.2.4 ไมม่ีหรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุน้ท่ีนยั หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
รว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่ 2 ปี 

   ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการ
เช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรือ การใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน 
ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกัน การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกัน     
ซึง่เป็นผลใหบ้รษัิทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ
ของบรษัิทฯ หรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไป
ตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลมแตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ใหน้บัรวมภาระ
หนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

     3.2.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิทฯ และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของส านกังานบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชี
ของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ สงักดัอยู ่เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

     3.2.6 ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอืปรกึษาทางการเงิน 
ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุหรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้
ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

     3.2.7 ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึ่งเป็น
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

     3.2.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย       
หรือไม่เป็นหุน้สว่นที่มีนยัในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบั
เงินเดือนประจ า หรอืถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่
มีสภาพเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

     3.2.9 ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิทฯ 
4. กระบวนการพิจารณา 
 4.1    เลขานกุารบรษัิทฯ จะพิจารณากลั่นกรองคณุสมบตัิของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือและน าเสนอคณะกรรมการบรษัิทฯ  
     พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ โดยถือมติของคณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นท่ีสิน้สดุ 
 
 
 4.2    บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะมี่บรรจรุายช่ือบคุคลดงัตอ่ไปนีเ้พื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
     4.2.1 บุคคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือโดยผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นขอ้ 1 และ/หรือ        

ไมด่  าเนินการตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2 ขา้งตน้ 



     4.2.2 บคุคลที่มีคณุลกัษณะ/คณุสมบตัิไมค่รบถว้นตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 3 
 4.3    รายช่ือบคุคลที่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทฯ ตามขอ้ 4.1 จะไดร้บัการบรรจเุป็นบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ 
     เพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการในหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการ 
     บรษัิทฯ และบรษัิทฯ จะแจง้รายช่ือบคุคลที่ไมผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทฯ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในการประชมุผู ้
     ถือหุน้ หรอืแจง้ผา่นช่องทางการเผยแพรข่อ้มลูอื่นๆ ที่เหมาะสมตอ่ไป  

 

 

 

 

 


