แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
(1) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ

เป็ นผู้ถือหุ้น

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จานวน

_

_ __________หุ้น

ที่อยู่ปัจจุบนั ที่ติดต่อได้
โทรศัพท์

โทรสาร

________

อีเมล
(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด
(มหาชน) ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กาหนด โดยข้ อมูลและคุณสมบัติของ
บุคคลดังกล่าว มีดงั นี ้
ส่ วนที่ 1: ข้ อมูลทั่วไป
1.1 ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
ชื่อ
ชื่อเดิม
สัญชาติ
สถานภาพ [ ] โสด
1.2 คู่สมรส
ชื่อ
ชื่อเดิม

นามสกุล
นามสกุลเดิม
[ ] สมรส

อายุ ______ ปี

[ ] หย่า

[ ] หม้ าย

นามสกุล
นามสกุลเดิม

อายุ ______ ปี

นามสกุล
นามสกุล
นามสกุล
นามสกุล

อายุ ______ ปี
อายุ ______ ปี
อายุ ______ ปี
อายุ ______ ปี

1.3 บุตร
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
1.4 ที่อยู่ปัจจุบนั ที่ตดิ ต่อได้
เลขที่
หมู่ที่
ถนน
อาเภอ / เขต
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

หมู่บ้าน / อาคาร
ตรอก / ซอย
ตาบล / แขวง
จังหวัด
ประเทศ
โทรสาร
1

อีเมล
ที่อยู่ในต่างประเทศ
(กรณีบคุ คลทีม่ ิได้ มีสญ
ั ชาติไทยให้ ระบุที่อยู่ที่ติดต่อได้ ในต่างประเทศด้ วย)
1.5 ประวัติการศึกษา (กรอก หรื อ แนบเอกสารที่มีข้อมูลตามด้ านล่าง)
สถาบันการศึกษา

วุฒิการศึกษา / สาขาวิชา

ปี ที่สาเร็จ

1.6 ประสบการณ์การทางาน ช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบนั (กรอก หรื อ แนบเอกสารที่มีข้อมูลตามด้ านล่าง)
สถานที่ทางาน

ตาแหน่ง

ช่วงเวลา

1.7 การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้ องทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (กรอก หรื อ แนบเอกสาร
ที่มีข้อมูลตามด้ านล่าง)
ชื่อหลักสูตร

ปี ที่เข้ ารับการฝึ กอบรม

[ ] 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 ประสบการณ์การทางาน และการผ่านการอบรมตามข้ อ 1.5, 1.6 และ 1.7 ข้ างต้ น ข้ าพเจ้ า
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
[ ] ใช่
[ ] ไม่ใช่
หมายเหตุ: เพื่อเป็ นข้ อมูลกรณีเสนอแต่งตั ้งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
ส่ วนที่ 2: คุณสมบัตคิ วามเป็ นอิสระ
2.1 การถือหุ้นในบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
การถือหุ้น

จานวนหุ้น (หุ้น)

(1) ข้ าพเจ้ า
(2) คู่สมรส
(3) บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ชือ่ -สกุล)
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

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

(4) นิติบคุ คลที่บคุ คลตามข้ อ (1) (2) (3) ถือหุ้นรวมกันเกิน 30%
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

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

2.2 เป็ น / เคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน1 ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มี อานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บุคคล หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งกับบริษัทฯ2 ในช่วง 2 ปี ก่อนหน้ านี ้
[ ] ใช่
[ ] ไม่ใช่
กรณีตอบว่า ใช่ กรุณาระบุรายละเอียด
ชื่อบริษัท

ตาแหน่ง

1

ช่วงเวลา

กรรมการที่มีส่วนร่วมบริ หารงาน หมายถึง กรรมการที่ดารงตาแหน่งเป็ นผู้บริหาร กรรมการที่ทาหน้ าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริ หาร และกรรมการที่มีอานาจ
ลงนามผูกผัน เว้ นแต่แสดงได้ ว่าเป็ นการลงนามผูกผันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมติไว้ แล้ ว และเป็ นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
2
บุคคล หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งกับบริษัทฯ หมายถึง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
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2.3 เป็ น / เคยเป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพใด ๆ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) ของบริษัทฯ
บุคคล หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งกับบริษัทฯ ในช่วง 2 ปี ก่อนหน้ านี ้
[ ] ใช่
[ ] ไม่ใช่
กรณีตอบว่า ใช่ กรุณาระบุรายละเอียด
ชื่อบริษัท

ตาแหน่ง

ช่วงเวลา

2.4 มี / เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บุคคล หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งกับบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ3
ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตุดิบ / สินค้ า /
บริการ การยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) ในช่วง 2 ปี ก่อนหน้ านี ้
[ ] ใช่
[ ] ไม่ใช่
กรณีตอบว่า ใช่ กรุณาระบุรายละเอียด
ลักษณะความสัมพันธ์

ช่วงเวลา

มูลค่าของรายการ

2.5 เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อย
[ ] ใช่
[ ] ไม่ใช่
กรณีตอบว่า ใช่ กรุณาระบุรายละเอียด
ชื่อและนามสกุลของบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์
ลักษณะความสัมพันธ์

3

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ หมายถึง รายการทางธุรกิจทุกประเภทที่มีมลู ค่ารายการ > 20 ล้ านบาท หรือ > 3% ของ NTA ของ
บริษัทฯ แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
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2.6 ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท ฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อเป็ น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือน
ประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่ มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อย
[ ] ใช่
[ ] ไม่ใช่
กรณีตอบว่า ใช่ กรุณาระบุรายละเอียด
ลักษณะกิจการ / ชื่อบริษัท

ตาแหน่ง

ช่วงเวลา

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาที่แนบมาพร้ อมนี ้ ถูกต้ องครบถ้ วนทุกประการ
ลงชื่อ

ผู้ถือหุ้น
( ___________________________________ )

วันที่

.

(3) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว/อื่ น ๆ ____________________________________________________________เป็ นบุคคล
ที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ ารับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ซึง่ ข้ าพเจ้ ายินยอม
และรับทราบการเสนอชื่อในครัง้ นี ้ และขอรับรองว่า
(ก) ข้ าพเจ้ าได้ ให้ ข้อมูลประวัติและคุณสมบัติของข้ าพเจ้ า รวมทังเอกสารหลั
้
กฐานต่าง ๆ ถูกต้ องครบถ้ วน
ไม่เป็ นเท็จ หรื อไม่ขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ และ
(ข) ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ นาข้ อมูลที่เปิ ดเผยไว้ ในเอกสารฉบับนี ้และเอกสารประกอบ ไปใช้ ในการพิจารณาสรรหา
กรรมการของบริษัทและยินยอมให้ บริษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวของข้ าพเจ้ าได้
ลงชื่อ

ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
(___________________________________)
วันที่

____

ห มายเห ตุ : ผู้ ถื อ หุ้ นสามารถเส นอชื่ อ บุ ค ค ล เพื่ อ รั บ การพิ จารณ าเลื อ กตั ง้ เป็ นกรรม การ อย่ า งไม่ เป็ น ทางการได้ ที่ E-mail:
co.secretary@centralpattana.co.th โดยต้ องส่งต้ นฉบับ “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่ อรับ การพิจารณาเลื อกตัง้ เป็ น กรรมการ” และเอกสาร
ประกอบการพิจารณาที่ครบถ้ วนและถูกต้ องมายังเลขานุการบริ ษัทภายในวันที่ 15 มกราคมของทุกปี เพื่อให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อ
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เอกสารประกอบการพิจารณา:
• เอกสารของผู้ถือหุ้น
1. หลักฐานแสดงตนสาหรับผู้ถือหุ้น
1.1 บุคคลธรรมดา: แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (สาหรับชาวต่างชาติ) พร้ อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
1.2 นิติบุคคล: แนบสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนาม
พร้ อมทัง้ ประทับตราสาคัญ (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง
(สาหรับชาวต่างชาติ)ของผู้มีอานาจลงนาม พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
2. หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)
3. กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ ให้ ตวั แทนผู้ถือหุ้น 1 ราย
เป็ นผู้กรอกข้ อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการและลงชื่ อไว้ เป็ นหลักฐาน
ส่ว นผู้ถือหุ้นรายอื่นให้ กรอกข้ อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) ให้ ครบถ้ วนและลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานพร้ อมทัง้ รวบรวม
หลักฐานแสดงการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็ นชุดเดียวกัน
• เอกสารของผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (สาหรับชาวต่างชาติ) ของผู้ได้ รับการเสนอชื่อพร้ อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
2. เอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทางานของผู้ ได้ รับการ
เสนอชื่อ
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