
 
  

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม  
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2565 

 
1. วตัถุประสงค ์

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ไดม้ีโอกาสเสนอวาระ
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ บรษิัทฯ จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑค์ณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ซึ่งสามารถเสนอวาระการประชมุได ้ 

 
2. หลักเกณฑ ์

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุน้หรือสิทธิออกเสียงนบัรวมกัน
ไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ (ไม่นอ้ยกว่า 31,637,633 หุน้) และเป็น 
ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ที่ถือหุน้อยู่ในวนัท่ีเสนอวาระ 

 
3. การบรรจุวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

บรษิัทฯ จะด าเนินการภายใตร้ะยะเวลาที่เหมาะสมเท่านัน้ ตามที่บรษิัทฯ เห็นสมควร และบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิที่
จะไม่บรรจวุาระดงัต่อไปนีใ้นระเบียบวาระการประชมุ 

1) เรื่องที่ขดักับกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานก ากับ
ดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บังคบั มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ เกณฑก์ารก ากับดูแลกิจการที่ดี
ของบรษิัทฯ 

2) เรื่องที่เป็นประโยชนแ์ก่บคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ 
3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บรษิทัฯ จะด าเนินการได ้
4) วาระท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้
5) วาระท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นตามเกณฑท์ี่บรษิัทฯ ก าหนด 
6) เรื่องอื่นใดที่กระทบหรือขดักบัผลประโยชนข์องบรษิัทฯ เป็นประการใดประการหนึ่ง 
 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวสามารถเสนอวาระการประชมุได้ตัง้แต่ วันที่ 1 ตุลาคม 

2564 ถึง วันที ่30 ธันวาคม 2564 โดยสามารถ Download แบบฟอรม์ไดจ้าก Website ของบรษิัทฯ กรอกรายละเอียด 
และลงชื่อใหค้รบถว้นทกุรายกรณีที่มีหลายรายรวมกนั พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานตามหลกัเกณฑ ์โดยส่งผ่านทาง E-mail 
address: komklid@cpi-th.com หรือ Info@cpi-th.com หรือทางโทรสารหมายเลข 02-285-6369 หรือตามที่อยู่ดา้นล่าง
นี ้

เลขานุการบริษทั  
บรษิัท ชมุพรอตุสาหกรรมน า้มนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 1168/91 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ชัน้ 30  
ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

ทัง้นี ้ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการบรษิัทฯ ถือเป็นท่ีสดุ 
 

เอกสารแนบ 1 
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แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2565 
 

วนัท่ี......................................................... 
 

1. ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................................เป็นผูถื้อหุน้ของ 

บรษิัท ชมุพรอตุสาหกรรมน า้มนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน..................................หุน้ ณ วนัท่ี............................. 

อยู่บา้นเลขท่ี.......................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง.................................................. 

อ าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั....................................หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ................................ 

โทรศพัทท์ี่บา้น.........................................................E-mail ……..……….……………………................................ 
 

2. เรื่องที่เสนอ.......................................................................................................................................................... 

วตัถปุระสงค/์ เหตผุล............................................................................................................................................ 

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

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

ซึ่งมเีอกสารเพิ่มเติมที่ไดล้งชื่อรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จ านวน...........................................แผ่น 
 
3. เอกสารหลกัฐานท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งแนบพรอ้มแบบเสนอเรื่อง 

3.1 หลักฐานการถือหุ้น  ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

3.2 หลักฐานการแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ
หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล 
ตอ้งแนบส าเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคลและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง  (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้  ครัง้ที่ 1/2565 เป็นหลักฐานการ 

ถือหุน้และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถกูตอ้งทกุประการและเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
 
 

ลงชื่อ......................................................................ผูถื้อหุน้ 

(....................................................................) 

วนัท่ี................................................................... 

เอกสารแนบ 2 



 
  

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคล 
เพ่ือเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2565 

 
1. วัตถุประสงค ์

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  และเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ของบริษัทฯ ไดม้ีโอกาสเสนอชื่อ
บคุคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการสรรหา บริษัทฯ จึงไดก้ าหนดคุณสมบตัิของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งสามารถเสนอชื่อกรรมการได ้

 
2. หลักเกณฑ ์

1) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุน้หรือสิทธิออกเสียงนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละห้าของจ านวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า 
31,637,633 หุน้) เพื่อเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัพิจารณาเลือกตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการไดเ้พียง 1 ท่าน 

2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ที่ถือหุน้อยู่ในวนัท่ีเสนอวาระ 
3) เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย

และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
4) บริษัทฯ จะพิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมตามที่กฎหมายบริษัทมหาชน ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดเท่านัน้ 
 
ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑด์งักล่าวสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้

เป็นกรรมการไดต้ัง้แต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยสามารถ Download แบบฟอรม์ได ้จาก 
Website ของบริษัทฯ กรอกรายละเอียด และลงชื่อให้ครบถ้วนทุกรายกรณีที่มีหลายรายรวมกัน พรอ้มแนบเอกสาร
หลักฐานตามหลักเกณฑ์ โดยส่งผ่านทาง E-mail address: komklid@cpi-th.com หรือ Info@cpi-th.com หรือทาง
โทรสารหมายเลข 02-285-6369 หรือตามที่อยู่ดา้นล่างนี ้

เลขานุการบริษัท  
บรษิัท ชมุพรอตุสาหกรรมน า้มนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 1168/91 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ชัน้ 30 
ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

ทัง้นี ้ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการบรษิัทฯ ถือเป็นท่ีสดุ 

เอกสารแนบ 3 
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แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2565 

 
วนัท่ี................................................................. 

1. ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................................เป็นผูถื้อหุน้ของ 

บรษิัท ชมุพรอตุสาหกรรมน า้มนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน..................................หุน้ ณ วนัท่ี............................. 

อยู่บา้นเลขท่ี.......................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง.................................................. 

อ าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั....................................หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ................................ 

โทรศพัทท์ี่บา้น.........................................................E-mail ……..……….……………………................................ 
 

2. มีความประสงคข์อเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ...........................................................………….เขา้รบัการเลือกตัง้  
เป็นกรรมการของบรษิัท ชุมพรอุตสาหกรรมน า้มันปาลม์ จ ากัด (มหาชน) โดยบุคคลดงักล่าวไดร้บัความยินยอมและ
รบัรองว่าขอ้ความที่แจง้ไวใ้น “แบบขอ้มูลของบุคคลที่ไดร้บัเสนอชื่อเพื่อเขา้รบัพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ” และ
เอกสารประกอบที่ยื่นมาพรอ้มนีถ้กูตอ้งและเป็นความจรงิทกุประการ 
 

3. เอกสารหลกัฐานท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งแนบพรอ้มขอเสนอชื่อบคุคล 
3.1 หลักฐานการถือหุ้น  ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
3.2 หลักฐานการแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ

หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล 
ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามที่ไดล้งชื่อในแบบขอเสนอนี ้พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพิ่มเติม ถกูตอ้งครบถว้น และยินยอมใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มลู

หรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้
 

ลงชื่อ.................................................................ผูถื้อหุน้ 

(..................................................................) 

วนัท่ี................................................................. 

เอกสารแนบ 4 



 
   

หนา้ 1 จากจ านวน 2 หนา้ 

 

แบบข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2565 

 
วนัท่ี.................................................... 

1. ขอ้มลูทั่วไปของบคุคลท่ีไดร้บัเสนอชื่อเพื่อเขา้รบัการพิจารณา 
นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................................................. 
สญัชาติ..............................................วนั/เดือน/ปีเกิด..................................................อาย.ุ...............................ปี 
เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ชมุพรอตุสาหกรรมน า้มนัปาลม์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) จ านวน..................................... หุน้ 
ณ วนัท่ี......................................................................... 

2. ที่อยู่ปัจจบุนั/ที่ติดต่อได ้
อยู่บา้นเลขท่ี.........................................ถนน.....................................ต าบล/แขวง................................................ 
อ าเภอ/เขต...........................................จงัหวดั..................................หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ................................ 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ที่ท างาน...........................................E-mail (ถา้ม)ี............................................................. 

3. ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง..........................................................สถานท่ีท างานปัจจบุนั................................................. 
 ........................................................................................................................................................................... 

4. วฒุิการศกึษา 
สถาบนัการศกึษา  วฒุิการศกึษา ปีที่ส  าเรจ็การศกึษา 

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

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

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

5. ประวตัิการท างาน : ในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงัจนถึงปัจจบุนั 
บรษิัท/หน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ  ต าแหน่ง ปี 

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

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

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

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

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

6. ประวตัิการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
ชื่อหลกัสตูร  ปีที่เขา้รบัการอบรม 

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

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

...................................................................................................................              ............................................. 
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หนา้ 2 จากจ านวน 2 หนา้ 

7. สถานภาพการสมรส 
7.1 ชื่อ / ชื่อสกลุคู่สมรส............................................................................ถือหุน้จ านวน.................................หุน้ 
7.2 จ านวนบตุร..................................................................ท่าน 

1. ชื่อ/ชื่อสกลุ.............................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด......................................... 
 ถือหุน้จ านวน...........................................................หุน้ 
2. ชื่อ/ชื่อสกลุ..............................................................................วนั/เดือน/ปีเกดิ........................................ 

ถือหุน้จ านวน...........................................................หุน้ 
3. ชื่อ/ชื่อสกลุ..............................................................................วนั/เดือน/ปีเกดิ......................................... 

ถือหุน้จ านวน...........................................................หุน้ 

8. ประวตัิการถือหุน้ 
บรษิัท  สดัส่วนการถือหุน้ (รอ้ยละ) 

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

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

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

9. ขอ้มลูเพิ่มเติม (ถา้มี) ......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

 
ขา้พเจา้ (นาย,นาง,นางสาว/นามสกลุ)................................................................................................................. 

ตกลงให้เสนอชื่อและข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และรับรองว่า
รายละเอียดในแบบขอ้มูลขา้งตน้นีถู้กตอ้งครบถว้น และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพรอ้มนีเ้ป็นความจริงทุกประการ และ
ยินยอมใหบ้รษิัทฯ เปิดเผยขอ้มลู หรือเอกสารประกอบดงักล่าวได ้
 
 
 

ลงชื่อ.................................................................บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 

(..................................................................) 

วนัท่ี.............................................................. 
 
 
 

หมายเหตุ : บรษิัทฯ จะพิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมตามที่กฎหมายบรษิัทมหาชน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดเท่านัน้ 


