
1 

 

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
แบบฟอรมการขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเข"าเป$นวาระการประชุม  

สําหรับการประชุมสามัญผู"ถือหุ"น ประจําป+ 2563 

 

วันท่ี ..................................................................................................................................... 

(�) ช่ือ-นามสกุลของผู�เสนอ ..................................................................................................................................... 

  

 ที่อยู� ..................................................................................................................................... 

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

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

โทรศัพท� ....................................   โทรสาร  .......................................... email .......................................................... 

(�) จํานวนหุ�น CPALL ท่ีถือครอง ............................... หุ�น  ณ วันท่ี .................................................................... 

  

(�) วาระท่ีขอเสนอ ........................................................................................................................ 

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

(�) วัตถุประสงค� ❒ เพื่อทราบ 

❒ เพื่อพิจารณา 
❒ เพื่ออนุมัติ 
 

(	) ข�อเท็จจริงและเหตุผล ............................................................................................................................. 

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

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

(
) ข�อมูลอ่ืนท่ีจําเป5นต�อการตัดสินใจ ........................................................................................................................... 

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

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข�อเสนอข�างต�นจํานวน ....................................... แผ�น  
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ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อความในแบบฟอร�มน้ี หลักฐานการถือหุ�น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต�อง
และเป5นความจริงทุกประการ และยินยอมให�บริษัทเป<ดเผยข�อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล�าวได�  

 
 

 
 

ลงช่ือ .................................................... ผู�ถือหุ�น 

 (                                                     ) 

หมายเหตุ 
1. ผู�ถือหุ�นต�องแนบหลักฐานการถือหุ�น ได�แก� หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย� หรือหนังสือรับรองหลักฐานอ่ืน

จากตลาดหลักทรัพย�ฯ หรือบริษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จํากัด และเอกสารแสดงตนของผู�ถือหุ�น
ดังน้ี 
1.1 ในกรณีผู�ถือหุ�นเป5นบุคคลธรรมดา จะต�องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป5น

ชาวต�างประเทศ) พร�อมลงนามรับรองสําเนาถูกต�อง  
1.2 ในกรณีผู�ถือหุ�นเป5นนิติบุคคล จะต�องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/

หนังสือเดินทาง (กรณีเป5นชาวต�างประเทศ) ของกรรมการผู�มีอํานาจลงนามที่ได�ลงช่ือในแบบฟอร�มน้ี พร�อม
รับรองสําเนาถูกต�อง 

1.3 ในกรณีที่ผู�ถือหุ�นมีการแก�ไขคํานําหน�าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะต�องแนบสําเนาหลักฐานการเปล่ียนแปลงดังกล�าว
พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง 

2. ในกรณีที่ผู�ถือหุ�นรายเดียวหรือหลายรายเสนอวาระมากกว�า 1 วาระ ผู�ถือหุ�นจะต�องจัดทําสําเนาแบบฟอร�มน้ีเพื่อ
กรอกเพิ่มเติม โดยให�ใช�แบบฟอร�ม 1 แบบต�อ 1 วาระเท�าน้ัน และกรอกข�อมูลพร�อมทั้งลงลายมือช่ือให�ครบถ�วน 
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บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
แบบฟอรมเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป$นกรรมการบริษัท 

สําหรับการประชุมสามัญผู"ถือหุ"น ประจําป+ 2563 
 

วันท่ี ..................................................................................................................................... 

(�) ช่ือ-นามสกุลของผู�เสนอ ................................................................................................................. 

  

 ที่อยู� ..................................................................................................................................... 

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

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

โทรศัพท� ....................................   โทรสาร  .......................................... email ....................................................... 

(�) จํานวนหุ�น CPALL ท่ีถือครอง ............................... หุ�น  ณ วันท่ี ......................................................................... 

  

ข�าพเจ�ามีความประสงค�ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว .......................................................................... 
ดังมีรายละเอียดตามแบบข�อมูลของบุคคลดังกล�าวตามเอกสารแนบ เข�ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป5นกรรมการของ
บริษัท ซีพี ออลล� จํากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล�าวให�ความยินยอมแล�ว 

 
ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อความในแบบฟอร�มน้ี หลักฐานการถือหุ�น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต�อง

และเป5นความจริงทุกประการ และยินยอมให�บริษัทเป<ดเผยข�อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล�าวได� 
 

 
 

ลงช่ือ .................................................. ผู�ถือหุ�น 

 (                                        ) 
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หมายเหตุ 
1. ผู�ถือหุ�นต�องแนบหลักฐานการถือหุ�น ได�แก� หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย� หรือหนังสือรับรองหลักฐานอ่ืน

จากตลาดหลักทรัพย�ฯ หรือบริษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จํากัด และเอกสารแสดงตนของผู�ถือหุ�น
ดังน้ี 

 
1.1 ในกรณีผู�ถือหุ�นเป5นบุคคลธรรมดา จะต�องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณี

เป5นชาวต�างประเทศ) พร�อมลงนามรับรองสําเนาถูกต�อง  
1.2 ในกรณีผู�ถือหุ�นเป5นนิติบุคคล จะต�องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป5นชาวต�างประเทศ) ของกรรมการผู�มีอํานาจลงนามท่ีได�ลงช่ือใน
แบบฟอร�มน้ี พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 

1.3 ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นมีการแก�ไขคํานําหน�าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะต�องแนบสําเนาหลักฐานการเปล่ียนแปลง
ดังกล�าวพร�อมทั้งรับรองสําเนาถูกต�อง 

2. เอกสารประกอบการพิจารณาด�านคุณสมบัติของผู�ที่ได�รับการเสนอช่ือ รวมท้ังหนังสือยินยอมของบุคคลท่ีได�รับการ
เสนอช่ือเป5นกรรมการบริษัทหากได�รับการคัดเลือกดังมีรายละเอียดตามแบบข�อมูลตามแนบ 
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   แบบข"อมูลของบุคคลที่ได"รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป$นกรรมการบริษัท 
 
(1) ช่ือ-นามสกุล (ไทย)  ................................................................................................................................. 
  (อังกฤษ) ................................................................................................................................ 
 สัญชาติ ................................................................................................................................. 
 วัน/เดือน/ป+เกิด .............................................................................................อายุ .................. ปJ 
 (โปรดแนบสําเนาบัตรประชาชน/บัตรประจําตัวข�าราชการ/หนังสือเดินทาง พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง) 
 ที่อยู8 ........................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................. 
 หมายเลขโทรศัพทที่ติดต8อได" ................................................................................................................................. 
 อาชีพ/สถานที่ทํางานป;จจุบัน ................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................. 
 วุฒิการศึกษา (โปรดแนบสําเนาหลักฐานการศึกษา พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง) 

ปJ สถาบันการศึกษา สาขาวิชา 
.................................. ........................................................................................... .......................................... 
.................................. ........................................................................................... .......................................... 

 ประวัติการทํางาน (โปรดแนบประวัติการทํางาน (Curriculum Vitae) พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง) 
ปJ บริษัท ตําแหน�ง 

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

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

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

.................................. ........................................................................................... ............................................ 
 จํานวนหลักทรัพยที่ถือใน CPALL 
 หุ�นสามัญ CPALL จํานวน  ................................................. หุ�น 
 หุ�นกู� CPALL ช่ือหุ�นกู�  ................................................. จํานวน ............................... หน�วย 
  ช่ือหุ�นกู�  ................................................. จํานวน ............................... หน�วย 
  ช่ือหุ�นกู�  ................................................. จํานวน ............................... หน�วย 

 

รปูถ่าย 
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 สถานภาพการสมรส 
 ช่ือคู�สมรส .......................................................................... ถือหุ�น CPALL จํานวน ............................... หุ�น 
 ช่ือบุตร 1 ............................................ อายุ ............ ปJ ถือหุ�น CPALL จํานวน ............................... หุ�น 
  2 ............................................ อายุ ............ ปJ ถือหุ�น CPALL จํานวน ............................... หุ�น 
  3 ............................................ อายุ ............ ปJ ถือหุ�น CPALL จํานวน ............................... หุ�น 
  

การมีส8วนได"เสียทั้งทางตรงและ/หรือทางอ"อม ในฐานะที่เป$นคู8สัญญากับ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
บริษัทย8อย และบริษัทร8วม (ในกรณีที่มีส�วนได�เสียโดยตรงหรือโดยอ�อม โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและ
ลักษณะส�วนได�เสียพร�อมระบุมูลค�าของรายการ) 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 
การถือหุ"นหรือร8วมเป$นกรรมการในบริษัทย8อย บริษัทร8วม บริษัทที่เก่ียวข"องของ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด 
(มหาชน) (ในกรณีท่ีมีการถือหุ�นโปรดระบุช่ือบริษัท จํานวนหุ�นที่ถือ คิดเป5นร�อยละของจํานวนหุ�นท่ีมีสิทธิออก
เสียง หรือในกรณีท่ีเป5นกรรมการโปรดระบุช่ือบริษัท)  
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 
การถือหุ"น หรือการเข"าร8วมเป$นหุ"นส8วนในห"างหุ"นส8วน หรือเป$นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมี
สภาพอย8างเดียวกันและเป$นการแข8งขันกับกิจการของ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท
ย8อย (โปรดระบุช่ือห�างหุ�นส�วน/ช่ือบริษัท จํานวนหุ�นท่ีถือ คิดเป5นร�อยละของจํานวนหุ�นที่มีสิทธิออกเสียง และ
ประเภทธุรกิจท่ีดําเนินการ)  
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
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(2) ข�าพเจ�า นาย/นาง/นางสาว .............................................................................. รับทราบและให�ความยินยอมใน
การถูกเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป5นกรรมการบริษัท และขอรับรองว�าข�อมูลของข�าพเจ�าข�างต�นน้ี
ถูกต�องครบถ�วน และเอกสารหลักฐานที่ย่ืนมาพร�อมน้ีเป5นความจริงทุกประการ พร�อมกันน้ีข�าพเจ�าขอรับรองว�า
ข�าพเจ�าเป5นผู�มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามที่กําหนดโดยกฎหมายว�าด�วยบริษัทมหาชนจํากัด 
กฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ประกาศของหน�วยงานราชการที่กํากับดูแลบริษัท รวมทั้ง
หลักเกณฑ�อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

 
 ลงช่ือ ...................................................................... บุคคลท่ีได�รับการเสนอช่ือ 
  (                                             ) 
 วันท่ี .................................................................... 
 
 
หมายเหตุ บริษัทจะพิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามท่ีตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยและ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�กําหนดเท�าน้ัน  
 
 

 


