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หลักเกณฑก์ารให้ผู้ถอืหุน้ส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชือ่บุคคลเพือ่เข้ารับการพจิารณา 
เลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ 

ข้อ 1. เจตนารมณ ์

 บรษัิท ซีพีแอล กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) มีความมุง่มนัท่ีจะสง่เสรมิใหบ้รษัิทเป็นองคก์ารที่มีประสทิธิภาพใน

การด าเนินธุรกิจดว้ยความโปรง่ใส และเป็นธรรม ภายใตก้ารก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามหลกัจรยิธรรมและหลกับรรษัทภิบาล

โดยค านงึถึงสทิธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั  

 ทัง้นีเ้พื่อใหผู้ถื้อหุน้ ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายมั่นใจไดว้า่จะไดร้บัการปฏิบตัิที่ดีอยา่งเทา่เทียมกนั อีกทัง้เพื่อใหบ้รษัิท

สามารถปฏิบตังิานไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บรษัิทจงึไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธิแก่ผูถื้อ

หุน้สว่นนอ้ยเสนอระเบียบวาระการประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการลว่งหนา้ก่อนการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ โดยก าหนดขัน้ตอนดงันี ้ 

เสนอระเบียบวาระการประชมุ เสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็น
กรรมการ 

1.คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุ 
(ขอ้ 3.) 

1.คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอช่ือบคุคลเขา้เป็น
กรรมการ (ขอ้ 3.) 

2.เรือ่งที่จะไมบ่รรจเุป็นระเบยีบวาระการประชมุ (ขอ้ 4.1) 2.คณุสมบตัิและลกัษณะของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ
เป็นกรรมการ (ขอ้ 5.) 

3.ขัน้ตอนในการพิจารณา (ขอ้ 4.2) 3.ขัน้ตอนในการพิจารณา (ขอ้ 5.2) 
4.แบบฟอรม์ ก. 4. แบบฟอรม์ ข. 

 

ข้อ 2. นิยาม 

 “บรษัิท”   หมายความวา่  บรษัิท ซีพีแอล กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา่ คณะกรรมการ บรษัิท ซีพีแอล กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
 “กรรมการ”  หมายความวา่  กรรมการบรษัิท ซีพีแอล กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
 “วาระการประชมุ”  หมายความวา่ ระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

ข้อ 3. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการ     ล่วงหน้ากอ่นการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น  

   1.เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัได ้ 

   2.มีสดัสว่นการถือหุน้ขัน้ต ่าไมน่อ้ยกวา่ 200,000 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้1.00 บาทตอ่หุน้ 

   3.มีการถือหุน้ของบรษัิทในสดัสว่นตามที่ก าหนดในขอ้ 2. และตอ้งเป็นการถือหุน้อยา่งตอ่เนื่องนบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถึง

      วนัท่ีเสนอวาระและเสนอช่ือบคุคลเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี และตอ้งถือหุน้ในวนัท่ีจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
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ข้อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
  4.1 เร่ืองที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 
 1.เรือ่งที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบรษัิท 

 2.เรือ่งที่บรษัิทไดด้  าเนินการแลว้ 

 3.เรือ่งที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บรษัิทจะด าเนินการได ้

 4.เรือ่งที่ไมเ่ป็นประโยชนต์อ่การด าเนินงานของบรษัิท หรอืเรือ่งทีเ่ป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรอืกลุม่บคุคล

 โดยเฉพาะ หรอืเรือ่งที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัผูท้ี่เก่ียวขอ้งกลุม่ใดกลุม่หนึง่ของบรษัิท 

 5.เรือ่งที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้ง หรอืไมส่ามารถติดตอ่ได ้

 6.เรือ่งที่เป็นอ านาจการบรหิารจดัการของคณะกรรมการ เวน้แตเ่ป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเสยีหายอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผู้

ถือหุน้โดยรวม 

 7.เรือ่งที่ผูถื้อหุน้เคยเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพจิารณาในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมา และไดร้บัมติสนบัสนนุดว้ยเสยีงที่

นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด โดยที่ขอ้เท็จจรงิในเรือ่งนัน้ยงัไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงอยา่งมี

นยัส าคญั 

     8.เรือ่งที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบยีบตา่ง ๆ ของหนว่ยงานราชการ หรอืหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูล

บรษัิทหรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรอืไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบัของบรษัิท มติประชมุผูถื้อหุน้ การก ากบัดแูล

กิจการที่ดีและจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ  

   4.2 ขั้นตอนในการพิจารณา 
1.ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 3. ตอ้งจดัท าและน าสง่หนงัสอืเสนอระเบียบวาระการประชมุตอ่คณะกรรมการ

บรษัิท  โดยใหก้รอกรายละเอยีดลงใน “แบบเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี” หรอื “แบบ ก” หรอื

อาจแจง้เสนอระเบียบวาระการประชมุอยา่งไมเ่ป็นทางการก่อนน าสง่ตน้ฉบบั “แบบ ก” ตอ่คณะกรรมการบรษัิทภายหลงั

ได ้ ดงันี ้

 - ทางโทรสาร 02-709 – 6033  

 - ทางอีเมลข์องส านกัเลขานกุารบรษัิท secretary@cpl.co.th 

          ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ตอ้งน าสง่ตน้ฉบบัของ “แบบ ก” พรอ้มลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานและหลกัฐานการถือหุน้ตาม

หลกัเกณฑ ์ขอ้ 3 ภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2564 ไดแ้ก่ 

- หนงัสอืรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัย ์หรอื บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย(์ประเทศไทย) จ ากดั หรอื   

หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอื ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ (Custodian) 

- เอกสารประกอบเพิ่มเติมทีจ่ะเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของคณะกรรมการบรษัิท (ถา้มี) 

2.ในกรณีที่มีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนั และมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 3 (คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้) มีความประสงคเ์สนอ

ระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีตอ่คณะกรรมการบรษัิท ผูถื้อหุน้รายแรก ตอ้งกรอกรายละเอยีดลงใน 

“แบบ ก” ใหค้รบถว้นพรอ้มลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุน้รายที่ 2 เป็นตน้ไปใหก้รอกขอ้มลูเฉพาะในสว่นท่ี 1

และสว่นท่ี  2 ของ “แบบ ก” ใหค้รบถว้นพรอ้มลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทกุราย แลว้รวบรวม “แบบ ก” และหลกัฐาน

mailto:secretary@cpl.co.th
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การถือหุน้ เอกสารประกอบเพิม่เติม (ถา้ม)ี ของผูถื้อหุน้ทกุรายเป็นชดุเดียวกนั เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท หรอือาจสง่

เรือ่งอยา่งไมเ่ป็นทางการก่อนสง่ตน้ฉบบัตามขอ้ 1)  ขา้งตน้ 

3.ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายเดียวหรอืหลายรายรวมกนั และมคีณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 3 (คณุสมบตัขิองผูถื้อหุน้) มคีวาม

ประสงคจ์ะเสนอระเบียบวาระการประชมุมากกวา่ 1 ระเบียบวาระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท าและน าสง่ “แบบ ก” จ านวน 1 แบบ

ตอ่ 1 ระเบียบวาระ พรอ้มลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้นเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท หรอือาจสง่เรือ่งอยา่งไม่

เป็นทางการก่อนสง่ตน้ฉบบัตามขอ้ 1 ขา้งตน้ 

4.เลขานกุารบรษัิทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบเอกสารในเบือ้งตน้ในใหค้ณะกรรมการบรษัิท โดยมี

หลกัเกณฑด์งันี ้ 

  4.1 กรณีที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้ง เลขานกุารบรษัิทจะแจง้ผูถื้อหุน้ทราบภายในวนัท่ี 22 มกราคม 

2564 และหากผูถื้อหุน้ไมด่  าเนินการแกไ้ขและสง่ตน้ฉบบัคืนใหบ้รษัิทภายในวนัท่ี 29 มกราคม 2564 เลขานกุารบรษัิทจะ

สง่หนงัสอืแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเรือ่งดงักลา่ว 

 4.2 กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเสนอเรือ่งมีคณุสมบตัิไมค่รบถว้นตามขอ้ 3 เลขานกุารบรษัิทจะสง่หนงัสอืแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบ

การปิดเรือ่งภายในวนัท่ี 22 มกราคม 2564  

 4.3  เรือ่งที่ไมเ่ขา้ขา่ยตามขอ้ 4.1 หรอื 4.2 เลขานกุารบรษัิทจะรวมเสนอตอ่คณะกรรมการในการประชมุ

คณะกรรมการบรษัิทก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  

5.คณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมของระเบยีบวาระการประชมุที่ผูถื้อหุน้เสนอ ซึง่วาระการะ

ประชมุดงักลา่วจะตอ้งไมม่ีลกัษณะเขา้ขา่ยตามขอ้ 4 (4.1(1-8)) เวน้แตค่ณะกรรมการบรษัิทจะพจิารณาเป็นอยา่งอื่น 

6.เรือ่งที่ผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท จะบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุในหนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ 

พรอ้มขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการบรษัิท 

7.เรือ่งที่ไมผ่า่นความเห็นชองจากคณะกรรมการบรษัิท บรษัิทจะแจง้มติคณะกรรมการบรษัิทใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเสนอเรือ่งเพื่อ

ทราบทนัทีหลงัการประชมุคณะกรรมการบรษัิทหรอืในวนัท าการถดัไป   

ข้อ 5. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

   5.1  คณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 

          1.คณะกรรมการบรษัิทตอ้งมีไมน่อ้ยกวา่ 5 คน และกรรมการไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้ง

มีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และมคีณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการบรษัิท ดงัตอ่ไปนี ้

       1.1 ตอ้งเป็นบคุคลธรรมดา 

       1.2 ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

       1.3 เป็นบคุคลซึง่บรรลนุิติภาวะแลว้ 

       1.4 ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

       1.5 ไมเ่คยรบัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถงึที่สดุใหจ้ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ  

       1.6 ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อก หรอืปลดออกจากราชการ หรอืองคก์าร หรอืหนว่ยงานของรฐั ฐานทจุรติตอ่หนา้ที่ 
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    2.มีความรูค้วามสามารถ มีภาวะผูน้  า วิสยัทศัน ์คณุธรรม จรยิธรรมและประวตัิการท างานท่ีดี ปฏิบตัิหนา้ที่

กรรมการดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ (Duty of Care and Duty of Loyally) ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ รกัษาผลประโยชนข์องบรษัิทบนพืน้ฐานของหลกัการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตลอดจนมกีารเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งครบถว้นและโปรง่ใส 

    3. มีความรู ้ความสามารถที่เหมาะสม และส าคญัตอ่ธุรกิจของบรษัิท  

    4.ไมด่  ารงต าแหนง่กรรมการในบรษัิทจดทะเบียนเกินกวา่ 5 บรษัิทตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทจด

ทะเบียน  

 5.2 ขัน้ตอนในการพิจารณา  

     1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 3 ตอ้งจดัท าและน าสง่หนงัสอืเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการตอ่
คณะกรรมการบรษัิทโดยใหก้รอกรายละเอยีดลงใน “แบบเสนอช่ือบคุลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการใน
การประชมุผูถื้อหุน้” หรอื “แบบ ข” ตอ่คณะกรรมการภายหลงัได ้ดงันี ้ 

 - ทางโทรสาร   02-709-6033  

 - ทางอีเมลข์องส านกัเลขานกุารบรษัิท secretary@cpl.co.th 

          ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ตอ้งน าสง่ตน้ฉบบัของ “แบบ ข” พรอ้มลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานและหลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑ์

ขอ้ 3 ภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2564 ไดแ้ก ่

- หนงัสอืรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัย ์หรอื บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย(์ประเทศไทย) จ ากดั หรอื   

หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอื ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ (Custodian) 

- หลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการใน “แบบ ข” 

- เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ ไดแ้ก ่การศกึษาและประวตัิการท างาน 

(Curriculum Vitae) 

      2) ในกรณีที่มีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนั และมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 3 มีความประสงคเ์สนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้

รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมในในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีตอ่คณะกรรมการบรษัิท ผูถื้อหุน้รายแรก ตอ้ง

กรอกรายละเอียดลงใน “แบบ ก” ใหค้รบถว้นพรอ้มลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุน้รายที ่2 เป็นตน้ไปใหก้รอก

ขอ้มลูเฉพาะในสว่นท่ี 1 และสว่นท่ี 2 ของ “แบบ ก” ใหค้รบถว้นพรอ้มลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทกุราย แลว้รวบรวม 

“แบบ ก” และหลกัฐานการถือหุน้ เอกสารประกอบเพิม่เติม (ถา้ม)ี ของผูถื้อหุน้ทกุรายเป็นชดุเดียวกนั เสนอตอ่

คณะกรรมการบรษัิท หรอือาจสง่เรือ่งอยา่งไมเ่ป็นทางการก่อนสง่ตน้ฉบบัตามขอ้ 1)  ขา้งตน้ 

3) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายเดียวหรอืหลายรายรวมกนั และมคีณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 3 (คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้) มี

ความประสงคจ์ะเสนอระเบยีบวาระการประชมุมากกวา่ 1 ระเบียบวาระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท าและน าสง่ “แบบ ก” 

จ านวน 1 แบบตอ่ 1 ระเบียบวาระ พรอ้มลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้นเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท หรอื

อาจสง่เรือ่งอยา่งไมเ่ป็นทางการก่อนสง่ตน้ฉบบัตามขอ้ 1 ขา้งตน้ 

4) เลขานกุารบรษัิทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบเอกสารในเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมการบรษัิท โดยมี

หลกัเกณฑด์งันี ้ 
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4.1) กรณีที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูที่ไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้ง เลขานกุารบรษัิทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบภายใน วนัท่ี 22 

มกราคม 2564 และหากผูถื้อหุน้ไมด่  าเนินการแกไ้ข และสง่ตน้ฉบบัคืนใหถ้งึบรษัิทภายใน วนัท่ี 29 มกราคม 2564 

เลขานกุารบรษัิทจะสง่หนงัสอืแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเรือ่งดงักลา่ว 

4.2) กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเสนอเรือ่งมีคณุสมบตัิไมค่รบถว้นตามขอ้ 3 หรอืบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือมีคณุสมบตัิไม่

ครบถว้นหรอืมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 5.1 เลขานกุารบรษัิทจะสง่หนงัสอืแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเรือ่งภายใน

วนัท่ี 22 มกราคม 2564 

4.3) กรณีที่ไมเ่ขา้ขา่ยตามขอ้ 4.1) หรอืขอ้ 4.2) เลขานกุารบรษัิทจะรวมเสนอตอ่คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทนเพื่อพิจารณาในล าดบัตอ่ไป 

5) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของบคุคลท่ีไดร้บัการ

เสนอช่ือเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาความเหมาะสมในล าดบัตอ่ไป ก่อนประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

6) บคุคลที่ผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทจะไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็น

กรรมการโดยบรรจใุนระเบียบวาระการประชมุในหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้พรอ้มขอ้คดิเหน็ของคณะกรรมการ

บรษัิท 

7) บคุคลที่ไมผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท บรษัิทจะแจง้มตคิณะกรรมการบรษัิทใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเสนอ

เรือ่งทราบทนัทีหลงัการประชมุคณะกรรมการบรษัิทหรอืในวนัท าการถดัไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


