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แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ 
 

(1)  ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ                    เปนผูถือหุน 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จํานวน         _               _   __________หุน 

ที่อยูปจจุบันที่ติดตอได            

             

โทรศัพท         โทรสาร     ________ 

อีเมล              
 

(2) ขาพเจามีความประสงคขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 

(มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามเกณฑที่บริษัทกําหนด โดยขอมูลและคุณสมบัติของ

บุคคลดังกลาว มีดังนี้  

สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไป   
1.1 ผูไดรับการเสนอชื่อ 

ชื่อ             นามสกุล              อายุ ______ ป 

ชื่อเดิม             นามสกุลเดิม        

   สัญชาติ                 

สถานภาพ    [  ] โสด    [  ] สมรส     [  ] หยา   [  ] หมาย 

1.2 คูสมรส   

ชื่อ             นามสกุล              อายุ ______ ป  

ชื่อเดิม             นามสกุลเดิม        

1.3 บุตร 
ชื่อ             นามสกุล              อายุ ______ ป  

ชื่อ             นามสกุล              อายุ ______ ป  

ชื่อ             นามสกุล              อายุ ______ ป  

ชื่อ             นามสกุล               อายุ ______ ป 

1.4 ที่อยูปจจุบันที่ติดตอได  
เลขท่ี       หมูบาน / อาคาร       

หมูที่       ตรอก / ซอย       

ถนน       ตําบล / แขวง       

อําเภอ / เขต       จังหวัด        

รหัสไปรษณีย       ประเทศ        

โทรศัพท       โทรสาร        
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อีเมล             

ที่อยูในตางประเทศ                                                                                                                           

             
(กรณีบุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทยใหระบุที่อยูที่ติดตอไดในตางประเทศดวย) 

 

1.5 ประวัติการศึกษา (กรอก หรือ แนบเอกสารที่มีขอมูลตามดานลาง) 

สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา / สาขาวิชา ปที่สําเร็จ 

  

  

  

     

 

1.6 ประสบการณการทํางาน ชวง 5 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน (กรอก หรือ แนบเอกสารที่มีขอมูลตามดานลาง) 

สถานที่ทํางาน ตําแหนง ชวงเวลา 

  

  

  

  

  

  

 

1.7 การผานการอบรมที่เก่ียวของที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (กรอก หรือ แนบเอกสาร

ที่มีขอมูลตามดานลาง) 

ชื่อหลักสูตร                 ปที่เขารับการฝกอบรม 

[  ]  Director Certification Program (DCP)      

[  ]  Director Accreditation Program (DAP)        

[  ]  Audit Committee Program (ACP)       

[  ]  The Role of Chairman (RCM)       

[  ]  Finance for Non-Finance Director (FN)      

[  ]  อื่นๆ ระบุ ________________________       

[  ]  อื่นๆ ระบุ ________________________       
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1.8 จากประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน และการผานการอบรมตามขอ 1.5, 1.6 และ 1.7 ขางตน ขาพเจา

มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงิน  

[  ] ใช   [  ] ไมใช   

หมายเหตุ: เพื่อเปนขอมูลกรณีเสนอแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบ 
 

สวนที่ 2: คุณสมบัติความเปนอิสระ  
2.1 การถือหุนในบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

การถือหุน จํานวนหุน (หุน) 

(1) ขาพเจา   

(2) คูสมรส   

(3) บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ชื่อ-สกุล) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

(4) นิติบุคคลที่บุคคลตามขอ (1) (2) (3) ถือหุนรวมกันเกิน 30% 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

 

2.2 เปน / เคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน1 ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท บุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับบริษัท2 ในชวง 2 ปกอนหนานี้ 

[  ] ใช   [  ] ไมใช   

กรณีตอบวา ใช กรุณาระบุรายละเอียด 

ชื่อบริษัท ตําแหนง ชวงเวลา 

    

 

 

                                                 
1 กรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร กรรมการที่ทําหนาที่รับผิดชอบเย่ียงผูบริหาร และกรรมการที่มี

อํานาจลงนามผูกผัน เวนแตแสดงไดวาเปนการลงนามผูกผันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมติไวแลว และเปนการลงนามรวมกับ

กรรมการรายอื่น 
2 บุคคล หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกับบริษัท หมายถึง บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
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2.3 เปน / เคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) ของบริษัท 

บุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับบริษัท ในชวง 2 ปกอนหนานี้ 

[  ] ใช   [  ] ไมใช   

กรณีตอบวา ใช กรุณาระบุรายละเอียด 

ชื่อบริษัท ตําแหนง ชวงเวลา 

    

 

 

 

2.4 มี / เคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บุคคล หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกับบริษัทอยางมีนัยสําคัญ3 

ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน (เชน การซ้ือ / ขาย วัตุดิบ / สินคา / 

บริการ การยืม / ใหกูยืมเงิน) ในชวง 2 ปกอนหนานี้ 

[  ] ใช   [  ] ไมใช   

กรณีตอบวา ใช กรุณาระบุรายละเอียด 

ลักษณะความสัมพันธ ชวงเวลา มูลคาของรายการ 

    

  

  

 

2.5 เปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คู

สมรส พี่นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม 

หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

[  ] ใช   [  ] ไมใช   

กรณีตอบวา ใช กรุณาระบุรายละเอียด 

ชื่อและนามสกุลของบุคคลที่มีความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ 

   

 

 

 

 

                                                 
3 ความสัมพันธทางธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ หมายถึง รายการทางธุรกิจทุกประเภทท่ีมีมูลคารายการ > 20 ลานบาท หรือ > 3% ของ NTA ของ

บริษัทแลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา 
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2.6 ประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือเปน

หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือน

ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมี

สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

[  ] ใช   [  ] ไมใช   

กรณีตอบวา ใช กรุณาระบุรายละเอียด 

 

ลักษณะกิจการ / ชื่อบริษทั ตําแหนง ชวงเวลา 

    

 

 

 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาท่ีแนบมาพรอมนี้ ถูกตองครบถวนทุกประการ 

 

     ลงชื่อ         ผูถือหุน 

                      ( ___________________________________ ) 

      วันที่         . 

 

(3) ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ____________________________________________________________เปนบุคคล 

ที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึ่งขาพเจายินยอม

และรับทราบการเสนอชื่อในคร้ังนี้ และขอรับรองวา 

(ก)  ขาพเจาไดใหขอมูลประวัติและคุณสมบัติของขาพเจา รวมทั้งเอกสารหลักฐานตางๆ ถูกตองครบถวน  

 ไมเปนเท็จ หรือไมขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ และ 

(ข)  ขาพเจายินยอมใหนําขอมูลที่เปดเผยไวในเอกสารฉบับนี้และเอกสารประกอบ ไปใชในการพิจารณาสรรหา

กรรมการของบริษัทและยินยอมใหบริษัทเปดเผยขอมูลดังกลาวของขาพเจาได  

 

     ลงชื่อ        ผูไดรับการเสนอชื่อ 

 (___________________________________) 

 วันที่    ____   

 

หมายเหตุ: ผูถือหุนสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการอยางไมเปนทางการไดที่ E-mail: co.secretary@cpn.co.th 

โดยตองสงตนฉบับ “แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ” และเอกสารประกอบการพิจารณาที่ครบถวนและถูกตอง

มายังเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม ของทุกป เพื่อใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทมีเวลา

เพียงพอในการพิจารณาคุณสมบัติของผูที่ไดรับการเสนอช่ือ 
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เอกสารประกอบการพิจารณา:  
• เอกสารของผูถือหุน 

1. หลักฐานแสดงตนสําหรับผูถือหุน 

1.1 บุคคลธรรมดา: แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางชาติ) พรอม

ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

1.2 นิติบุคคล: แนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม 

พรอมทั้งประทับตราสําคัญ (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง 

(สําหรับชาวตางชาติ)ของผูมีอํานาจลงนาม พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

2. หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 

จํากัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ ผูรับฝากทรัพยสิน (Custodian) 

3. กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ ใหตัวแทนผูถือหุน 1 ราย

เปนผูกรอกขอมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการและลงชื่อไวเปนหลักฐาน 

สวนผูถือหุนรายอื่นใหกรอกขอมูลเฉพาะในสวนที่ (1) ใหครบถวนและลงช่ือไวเปนหลักฐานพรอมทั้งรวบรวม

หลักฐานแสดงการถือหุนของผูถือหุนทุกรายเปนชุดเดียวกัน 

• เอกสารของผูไดรับการเสนอช่ือ 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางชาติ) ของผูไดรับการเสนอช่ือพรอม

ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

2. เอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก ประวัติการศึกษา และประวัติการทํางานของผูไดรับการ

เสนอชื่อ 
 
 
 


