
หลักเกณฑ์การให้สิทธ์ิผู้ถือหุ้นเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ 
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 

วัตถุประสงค์ 
 

 บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากดั (มหาชน) ได้คํานงึถึงสทิธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ ไม่วา่จะเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ รายยอ่ย บคุคลธรรมดา หรือสถาบนั ด้วยความเสมอภาคและเทา่เทียมกนั ดงันัน้ เพ่ืออํานวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการประชมุผู้ ถือหุ้นมากขึน้ อนัเป็นการสง่เสริมระบบการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 บริษัทฯ จงึได้กําหนดหลกัเกณฑ์ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินธรุกิจของบริษัท  และผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม เพ่ือรับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โดยการเสนอทัง้ 2 เร่ือง ต้องสอดคล้องกบักฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอ่ไป 

นิยาม 

 “บริษัท”     หมายความวา่ บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
 “คณะกรรมการ”   หมายความวา่ คณะกรรมการบริษัท 
 “กรรมการ”  หมายความวา่ กรรมการบริษัท 
 “ระเบียบวาระการประชมุ”   หมายความวา่ ระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปีของบริษัท 
 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผูถือหุ้นเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการ 

ข้อ 1 คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

 1.1  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีสดัสว่นการถือหุ้นไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท โดยอาจ 
        เป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ และต้องถือหุ้นในสดัสว่นดงักลา่วต่อเน่ืองมาไม่น้อยกวา่ 1 ปี นบัแตว่นัท่ี   
        เสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และยงัคงมีสทิธ์ิในการ   
        เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีนัน้ๆ 

 1.2  ต้องแสดงหลกัฐานการถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อ 1.1 

ข้อ 2 การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

 2.1  บริษัทฯ ได้กําหนดลําดบัวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีเป็นปกติ ดงันี ้
  2.1.1  เร่ืองท่ีประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบ (ถ้ามี) 
  2.1.2  พิจารณารับรองรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ีผา่นมา 
  2.1.3  พิจารณารับรองรายงานประจําปี 



  2.1.4  พิจารณาอนมุติังบการเงินของบริษัท 
  2.1.5  พิจารณาอนมุตักิารจา่ยเงินปันผล 
  2.1.6  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ และกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
  2.1.7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
  2.1.8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

 2.2  การสงวนสทิธ์ิไม่บรรจเุร่ืองดงัตอ่ไปนีเ้ป็นวาระการประชมุ 
  2.2.1   เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฏและระเบียบต่างๆ ของหนว่ยงานราชการ หรือ  
   หน่วยงานท่ีกํากบัดแูลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และ 
   หลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 
  2.2.2   เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ของบคุคล หรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ และไม่ได้เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
   อย่างชดัแจ้ง 
  2.2.3   เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินธรุกิจปกติของบริษัท ซึง่ผู้ ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึง เหตอุนัควรสงสยั 
   เก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักลา่ว 
  2.2.4   เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการได้ 
  2.2.5   เร่ืองท่ีบริษัทได้ดําเนินการ หรือเร่ิมท่ีจะดําเนินการไปแล้ว 
  2.2.6   เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน ไม่ถกูต้อง และไม่สามารถตดิตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอได้ 
  2.2.7   เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัไิมค่รบถ้วนตามข้อ 1 
 

 2.3  ขัน้ตอนในการพิจารณาการเสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น 
  2.3.1  ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจดัทําหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชมุตอ่  
   คณะกรรมการบริษัท โดยใช้ แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี (แบบ ก.)  
   ในสว่นท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้ทัง้นีผ้หู้ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบั ของแบบเสนอระเบียบวาระการ  
   ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี (แบบ ก) พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกั  
   เกณฑ์ในข้อ 1.1  ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืนจากบริษัท ศนูย์รับ  
   ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารเพิม่เตมิท่ี  
   จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทโดยเร็ว เพ่ือให้   
   คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุได้  
    

   ทัง้นี ้บริษัทจะประกาศกําหนดเวลาท่ีแนน่อนในการเสนอระเบียบวาระการประชมุให้ทราบ  
   ลว่งหน้าในแต่ละปี โดยจดัสง่เอกสารดงักลา่วตามท่ีอยู ่ดงันี ้

เลขานกุารบริษัท 
บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

2922/200 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10320 

(โทรสาร : 0‐2308‐2311 หรือ E‐Mail : suwanee@charnissara.co.th ) 
 



  2.3.2   ในกรณีท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนั และมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อ 1 ในการเสนอระเบียบ 
   วาระการประชมุต่อคณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูในแบบเสนอระเบียบวาระการ  
   ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี (แบบ ก) ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นราย  
   ท่ี 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมลูเฉพาะในสว่นท่ี (1) และ (2) ของแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุ  
   ถือหุ้นประจําปี (แบบ ก) และหลกัฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ ถือ  
   หุ้นทกุรายเป็นชดุเดียวกนัเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
 

  2.3.3 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย และมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องการเสนอ  
   ระเบียบวาระการประชมุมากกวา่ 1 ระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นจะต้องจดัทําแบบเสนอระเบียบวาระ  
   การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี (แบบ ก) 1 ใบต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน  
   ให้ครบถ้วน 
 

  2.3.4 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม ของระเบียบวาระการประชมุท่ีผู้ ถือหุ้น  
   เสนอ เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจเุป็นระเบียบการประชมุในหนงัสือเชญิ  
   ประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และสําหรับเร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจาก  
   คณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุลผา่นทางเว๊บไซต์ของบริษัท   
   หรือชอ่งทางการเผยแพร่ข้อมลูอ่ืนท่ีเหมาะสมตอ่ไป ทัง้นีค้ําวินิจฉยัของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสดุ  
   และผู้ ถือหุ้น หรือตวัแทนของกลุม่ผู้ ถือหุ้น ท่ีรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชมุและได้รับการ  
   บรรจ ุควรมาร่วมประชมุในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีด้วย 
 

ข้อ 3 การเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 

 3.1  คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท  บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการต้องมีคณุสมบติั           
        และไม่มีลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้
  3.1.1  อายไุม่เกิน  70  ปี 
  3.1.2 มีคณุสมบติัครบถ้วนตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชน จํากดั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
   ตลอดจนประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ 
  3.1.3 ต้องสําเร็จการศกึษาขัน้ตํ่าระดบัปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้ 
  3.1.4  เป็นผู้ มีความรู้ในกิจการของบริษัท และสามารถอทิุศเวลาได้อยา่งพอเพียง ตลอดจนใช้ความรู้   
   ความสามารถท่ีมีเพ่ือประโยชน์ของบริษัท 
  3.1.5 เป็นผู้ มีความซ่ือสตัย์สจุริต มีคณุธรรม และมีจริยธรรมในการดําเนินธรุกิจ 
  3.1.6 กรรมการบริษัทต้องไม่ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนเกินกวา่ 5 บริษัท 
 

 3.2  คณุสมบตัิเพิ่มเตมิของกรรมการบริษัทท่ีเป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ 
  3.2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทนุชําระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง  
   และให้นบัรวมหุ้นท่ีถือของผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 



  3.2.2 ไม่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจําใน  
   บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
  3.2.3 ไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยีไม่วา่ทางตรง หรือทางอ้อมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม   
   บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
  3.2.4 ไม่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
  3.2.5  ไม่ได้เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   
   หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
  3.2.6 สามารถปฎิบตัหิน้าท่ีและให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระตามท่ีบริษัทกําหนด และเป็นไปตาม  
   แนวทางประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ เร่ืองคณุสมบตัิและขอบเขตการดําเนินงานของกรรมการ  
   ตรวจสอบ 
 

 3.3  ขัน้ตอนในการพิจารณาการเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ 
  3.3.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจดัทําหนงัสือแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ  
   ตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยใช้ แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ (แบบ ข) ในสว่นท้ายของ  
   หลกัเกณฑ์นี ้โดยผู้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัของแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ (แบบ ข)   
   พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และสง่มาพร้อมกบัเอกสารหลกัฐานตา่งๆ ดงันี ้
   1.  หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ข้อ 1 ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัหลกัทรัพย์หรือ  
                   หลกัฐานอื่นจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือ ตลาด   
                    หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   2.  หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือใน แบบ ข 
   3.  เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศกึษา และประวตัิการทํางาน  
                     ของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
   4.  เอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 
  โดยจดัสง่เอกสาร และหลกัฐานดงักลา่วให้ถงึบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาความ
 เหมาะสมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้าเลือกตัง้เป็นกรรมการ  ทัง้นีบ้ริษัท จะประกาศกําหนดเวลาท่ีแนน่อนในการเสนอช่ือ
 บคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการให้ทราบลว่งหน้าในแตล่ะปี โดยจดัสง่เอกสารดงักลา่วตามท่ีอยู ่ดงันี ้
 

 เลขานกุารบริษัท 
บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

2922/200 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10320 

(โทรสาร : 0‐2308‐2311 หรือ E‐Mail : suwanee@charnissara.co.th ) 
 

  3.3.2 ในกรณีท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนั และมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อ 1 เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็น  
   กรรมการตอ่คณะกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูในแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็น  
   กรรมการ (แบบ ข) ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายท่ี 2 เป็นต้นไป กรอก  



   ข้อมลูเฉพาะในสว่นท่ี (1) และ (2) ของแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ (แบบ ข) ให้ครบถ้วน  
   และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน ให้รวบรวมแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ (แบบ ข) และหลกัฐาน  
   การถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพ่ิมเตมิ (ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชดุเดียวกนัต่อ   
   คณะกรรมการบริษัท 
  

  3.3.3 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย และมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอช่ือบคุคลเพ่ือ  
   เป็นกรรมการมากกวา่ 1 ทา่น ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทําแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ (แบบ ข) 1   
   ใบต่อกรรมการ 1 ท่าน พร้อมลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการมี  
   เวลาเพียงพอในการพิจารณาบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ 
   

  3.3.4 บคุคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถกูบรรจรุายช่ือในระเบียบวาระการประชมุใน  
   หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ประจําปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือ  
   หุ้นรายนัน้ๆ ทราบถงึรายช่ือบคุคลท่ีผา่นและไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เพ่ือเข้ารับ  
   การเลือกตัง้เป็นกรรมการ หลงัจากประชมุคณะกรรมการโดยเร็ว  ทัง้นี ้บคุคลท่ีผา่นความ  
   เห็นชอบจากคณะกรรมการ เพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการจะต้องมาร่วมแสดงตนในวนั  
   ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นด้วย 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       แบบ ก. 
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 

 

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว_______________________________________________________________ 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากดั (มหาชน)_____________________________________หุ้น 
อยู่บ้านเลขท่ี _____________ ถนน_________________________ตําบล/แขวง_________________________ 
อําเภอ/เขต __________________ จงัหวดั___________________ หมายเลขโทรศพัท์มือถือ_________________ 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ท่ีทํางาน _______________________ E‐mail (ถ้ามี)_____________________________ 
(2)  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี____________________________ 
เร่ือง__________________________________________________________________________________ 
(3)  โดยมีข้อเสนอเพ่ือพิจารณา________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

และมีข้อมลูประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตผุล เป็นต้น) 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

ซึง่มีเอกสารประกอบเพิ่มเตมิท่ีได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จํานวน _____________แผน่ 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบ ก. นี ้พร้อมหลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพ่ิมเติม ถกูต้องทกุประการ และเพ่ือ
เป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นสําคญั 

 
 

        ______ ____________________ผู้ ถือหุ้น 
                                                                (__________________________) 
        วนัท่ี________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้น ได้แก ่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐานอืน่จากตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสาํเนาบตัร
ประจําตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมทัง้รับรองสาํเนาถกูต้อง และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นนิตบิคุคลจะต้องแนบสาํเนาหนงัสอื
รับรองนิติบคุคลและสาํเนาบตัรประชาชน/หนงัสอืเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอาํนาจท่ีได้ลงช่ือไว้ในแบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี (แบบ ก) ฉบบันี ้พร้อมทัง้รับรองสาํเนาถกูต้อง 
  2.    กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ช่ือสกลุ จะต้องแนบสาํเนาหลกัฐานการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว พร้อมทัง้รับรองสาํเนาถกูต้อง 

               
 



              กรุณาส่ง 
    
   เลขานุการบริษัท 
   บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) 
   2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
   แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 
   กรุงเทพฯ 10320 
 
       (แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            แบบ ข. 
แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 

  
(1)  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว_______________________________________________________________________________ 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากดั (มหาชน) จํานวน__________________________________________หุ้น 
อยู่บ้านเลขท่ี____________________ ถนน __________________________ตําบล/แขวง_________________________________ 
อําเภอ/เขต_______________________จงัหวดั_________________________หมายเลขโทรศพัท์มือถือ______________________ 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ท่ีทํางาน____________________________E-mail (ถ้ามี)________________________________________ 
(2)  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว__________________________________________________________ 
อาย_ุ_________ปี เป็นกรรมการบริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากดั (มหาชน) ซึง่มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมมี่ลกัษณะต้อง 
ห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท และมีหลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา 
ด้านคณุสมบติั ได้แก่ การศกึษา และประวตัิการทํางานและเอกสารประกอบเพ่ิมเตมิท่ีได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า 
จํานวน ____________แผน่ 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. นี ้พร้อมหลกัฐานการถือหุ้น หลกัฐานการให้ความยินยอมและเอกสารประกอบทัง้หมด 
ถกูต้องทกุประการและเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นสําคญั 
 
 
        _________________________________ ผู้ ถือหุ้น 
        (_____________________________) 
        วนัท่ี _________________________ 

(3)  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว_____________________________________________________บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็น 
กรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองวา่มีคณุสมบตัคิรบถ้วนและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตาม (2) ข้างต้น รวมทัง้ยอมรับการปฎิบตั ิ
ตามการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นสําคญั 
 
 
       _________________________________บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
       (________________________________) 
       วนัท่ี ____________________________ 
 
 
 
หมายเหตุ  1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้น ได้แก ่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสาํเนาบตัร
ประจําตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมทัง้รับรองสาํเนาถกูต้อง และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นนิตบิคุคลจะต้องแนบสาํเนาหนงัสอื
รับรองนิติบคุคลและสาํเนาบตัรประชาชน/หนงัสอืเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอาํนาจท่ีได้ลงช่ือไว้ในแบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี (แบบ ก) ฉบบันี ้พร้อมทัง้รับรองสาํเนาถกูต้อง 
     2.    กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ช่ือสกลุ จะต้องแนบสาํเนาหลกัฐานการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว พร้อมทัง้รับรองสาํเนาถกูต้อง 



ข้อมูลสาํหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

1. ช่ือ - นามสกลุ  
 (1) ภาษาไทย ...................................................................( ช่ือ - นามสกลุเดมิ .......................................... ) 
 (2) ภาษาองักฤษ ............................................................. ( ช่ือ - นามสกลุเดมิ .......................................... ) 
 
2. วนัเดือนปีเกิด .............................................................................        ปัจจบุนัอาย ุ...................... ปี 
 
3. สญัชาติ ..................................................................................... 
 
4. สถานภาพ 
   โสด 
     สมรส    (1) มีคูส่มรสช่ือ .............................................................. ( ช่ือสกลุเดิม .................................................. ) 
                  (2) มีบตุร จํานวน ........................... คน คือ 
4.1 ช่ือ - นามสกลุ  เกิด พ.ศ. 

สถานท่ีทํางาน  อาย ุ                      ปี

ตําแหนง่  เพศ 

4.2 ช่ือ - นามสกลุ  เกิด พ.ศ. 

สถานท่ีทํางาน  อาย ุ                      ปี

ตําแหนง่  เพศ 

4.3 ช่ือ - นามสกลุ  เกิด พ.ศ. 

สถานท่ีทํางาน  อาย ุ                      ปี

ตําแหนง่  เพศ 

 
5. ท่ีอยู่ 
(1) ท่ีอยู่สถานท่ีพํานกัอาศยั 

เลขท่ี ............................... ตรอก/ซอย ............................................... ถนน ............................................................... 
ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต .............................................. จงัหวดั ........................................... 
โทรศพัท์ ............................................................. 
 



(2) ท่ีอยู่ช่ือสถานประกอบธุรกิจปัจจบุนั : ช่ือบริษัท .................................................................................................... 

เลขท่ี ............................... ตรอก/ซอย ............................................... ถนน ............................................................... 
ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต .............................................. จงัหวดั ........................................... 
โทรศพัท์ ............................................................. 
 
6. คณุสมบติัตามวิชาชีพ 
(1) คณุวฒิุทางการศกึษา (โปรดแนบหลกัฐานทางการศึกษา) 
 ช่ือสถาบนัท่ีสําเร็จการศกึษา   ช่ือคณุวฒิุและสาขาวชิาเอก              ปีท่ีสําเร็จ 

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

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

......................................................................    ...................................................................    ............................... 
 
(2) หลกัสตูรการฝึกอบอรมหรือสมันาท่ีเก่ียวข้องกบัการเป็นกรรมการ 
  ช่ือหลกัสตูร     ประเภทธุรกิจ              ปีท่ีเข้าร่วม 

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

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

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

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

......................................................................    ...................................................................    ............................... 
 
7. ประสบการณ์ทํางานจนถงึปัจจบุนั 
          ช่ือสถานท่ีทํางาน   ประเภทธรุกิจ             ตําแหนง่งาน  ตัง้แตปี่ ......... ถงึ ......... 

............................................     .......................................    .....................................    ................ถึง............... (รวม...... ปี ) 

............................................     .......................................    .....................................    ................ถงึ............... (รวม...... ปี ) 

............................................     .......................................    .....................................    ................ถงึ............... (รวม...... ปี ) 

............................................     .......................................    .....................................    ................ถงึ............... (รวม...... ปี ) 

............................................     .......................................    .....................................    ................ถึง............... (รวม...... ปี ) 
 
(8) การถือหุ้นในบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี .......................................... (วนัท่ีได้รับการเสนอช่ือ)  
 หุ้นสามญั ............................................. หุ้น          หุ้นบริุมสิทธิ ........................................... หุ้น 
นอกจากนัน้ คูส่มรสถือ 
 หุ้นสามญั ............................................. หุ้น           หุ้นบริุมสทิธิ ........................................... หุ้น 
 
 



และบตุร 
(1) ............................................................. หุ้นสามญั .................................. หุ้น หุ้นบริุมสทิธิ .................................... หุ้น 
(2) ............................................................ หุ้นสามญั ................................... หุ้น หุ้นบริุมสทิธิ .................................... หุ้น 
(3) ............................................................. หุ้นสามญั ................................... หุ้น หุ้นบริุมสทิธิ .................................... หุ้น 
 
9. ประวตัิการฟอ้งร้องหรือถกูฟอ้งร้องดําเนินคดี (เว้นแตค่วามผิดลหโุทษ) 
        ศาล          สถานะ   คดี        ข้อหา      ทนุทรัพย์   ผลคดี  
  (โจทย์/จําเลย/ผู้ฟอ้ง) (แพง่/อาญา/ล้มละลาย) (ฐานความผิด)  

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

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

......................   ......................................  ............................................  ...........................  ........................  ...................... 
 
10. การมีสว่นได้สว่นเสียทางตรงและทางอ้อม หรือมีการทําธรุกรรมกบับริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
     (โปรดระบลุกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะส่วนไดส่้วนเสียพร้อมจํานวนเงินของผลได ้ผลเสียโดยชดัแจ้ง) 

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

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

.................................................................................................................................................................................... 
 
11. การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการของบริษัทท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และ
เป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท  
(โปรดระบชืุอ่หา้งหุน้ส่วน / ชื่อบริษัท / จํานวนหุน้ทีถื่อโดยคิดเป็นร้อยละของทนุทีจ่ดทะเบียน และประเภทของธุรกิจทีดํ่าเนินการ) 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
 
 ข้าพเจ้า ......................................................................................................................................................... 
ซึง่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับพิจารณาเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากดั (มหาชน) ขอรับรองว่า
รายละเอียดในแบบประวติัข้างต้นนี ้พร้อมเอกสารประกอบ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ และเอกสารประกอบท่ีย่ืนมาพร้อมกันนี ้
เป็นความจริงทกุประการ 
 

ลงช่ือ ...................................................... บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
                                                                                                      (............................................................) 
       วนัท่ี .......................................................... 
 
 



 
 
 กรุณาส่ง 
 
   เลขานุการบริษัท 
   บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) 
   2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
   แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 
   กรุงเทพฯ 10320  
 
        (แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ) 


