หลัก เกณฑ์ ก ารให้ ส ทิ ธิ์ผ้ ูถ ือ หุ้น เสนอระเบีย บวาระการประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น และ
เสนอชื่อ บุค คลเพื่อ เข้ ารับ การพิจ ารณาเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการ
วัต ถุป ระสงค์
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ได้ คํานึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ รายย่อย บุคคลธรรมดา หรื อสถาบัน ด้ วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนัน้ เพื่ออํานวยความสะดวกและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู
ถือหุ้นมีสว่ นร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นมากขึ ้น อันเป็ นการส่งเสริ มระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ จึงได้ กําหนดหลักเกณฑ์ให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัท และผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั ้งเป็ นกรรมการของบริ ษัท โดยการเสนอทั ้ง 2 เรื่ อง ต้ องสอดคล้ องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
นิยาม
“บริษัท”
“คณะกรรมการ”
“กรรมการ”
“ระเบียบวาระการประชุม”

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี ของบริษัท

หลัก เกณฑ์ ก ารให้ ส ทิ ธิผ ูถ ือ หุ้น เสนอระเบีย บวาระการประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น และเสนอชื่อ บุค คลเพื่อ รั บ การพิจ ารณาเลือ กตัง้
เป็ นกรรมการ
ข้ อ 1 คุณสมบัต ขิ องผู้ถ ือ หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสดั ส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้ วทั ้งหมดของบริษัท โดยอาจ
เป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้ และต้ องถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าวต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วนั ที่
เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ และยังคงมีสิทธิ์ในการ
เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี นนๆ
ั้
1.2 ต้ องแสดงหลักฐานการถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1.1
ข้ อ 2 การเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถ ือ หุ้น
2.1 บริษัทฯ ได้ กําหนดลําดับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี เป็ นปกติ ดังนี ้
2.1.1 เรื่ องที่ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ (ถ้ ามี)
2.1.2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ผา่ นมา
2.1.3 พิจารณารับทราบรายงานประจําปี

2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษัท
พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล
พิจารณาเลือกตังกรรมการ
้
และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

2.2 การสงวนสิทธิ์ไม่บรรจุเรื่ องดังต่อไปนี ้เป็ นวาระการประชุม
2.2.1 เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฏและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อ
หน่วยงานที่กํากับดูแลบริ ษัท หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
หลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2.2.2 เรื่ องที่เป็ นประโยชน์ของบุคคล หรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่ได้ เป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท
อย่างชัดแจ้ ง
2.2.3 เรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซึง่ ผู้ถือหุ้นไม่ได้ แสดงให้ เห็นถึง เหตุอนั ควรสงสัย
เกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
2.2.4 เรื่ องที่อยู่นอกเหนืออํานาจที่บริษัทจะดําเนินการได้
2.2.5 เรื่ องที่บริษัทได้ ดําเนินการ หรื อเริ่ มที่จะดําเนินการไปแล้ ว
2.2.6 เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน ไม่ถกู ต้ อง และไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอได้
2.2.7 เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 1
2.3 ขันตอนในการพิ
้
จารณาการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
2.3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามข้ อ 1 ต้ องจัดทําหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยใช้ แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี (แบบ ก.)
ในส่วนท้ ายของหลักเกณฑ์นี ้ ทั ้งนี ้ผูห้ถือหุ้นต้ องส่งต้ นฉบับ ของแบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี (แบบ ก) พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน หลักฐานการถือหุ้นตามหลัก
เกณฑ์ในข้ อ 1.1 ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารเพิม่ เติมที่
จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ ามี) ให้ ถงึ บริษัทโดยเร็ว เพื่อให้
คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้
ทังนี
้ ้ บริษัทจะประกาศกําหนดเวลาที่แน่นอนในการเสนอระเบียบวาระการประชุมให้ ทราบ
ล่วงหน้ าในแต่ละปี โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวตามที่อยู่ ดังนี ้
เลขานุการบริษัท
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
2922/200 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
(โทรสาร : 0‐2308‐2990 หรื อ E‐Mail : suwanee@charnissara.com)

2.3.2

ในกรณีที่เป็ นผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามข้ อ 1 ในการเสนอระเบียบ
วาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้ องกรอกข้ อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี (แบบ ก) ให้ ครบถ้ วนพร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นราย
ที่ 2 เป็ นต้ นไปกรอกข้ อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม
ถือหุ้นประจําปี (แบบ ก) และหลักฐานการถือหุ้นพร้ อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ของผู้ถือ
หุ้นทุกรายเป็ นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2.3.3

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายราย และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1 ต้ องการเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นจะต้ องจัดทําแบบเสนอระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี (แบบ ก) 1 ใบต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน
ให้ ครบถ้ วน

2.3.4

คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผู้พจิ ารณาความเหมาะสม ของระเบียบวาระการประชุมที่ผ้ ถู ือหุ้น
เสนอ เรื่ องที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุเป็ นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมข้ อคิดเห็นของคณะกรรมการ และสําหรับเรื่ องที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจาก
้ ้แจงเหตุผลผ่านทางเว๊ บไซต์ของบริษัท
คณะกรรมการ บริษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ พร้ อมทังชี
หรื อช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป ทังนี
้ ้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็ นที่สดุ
และผู้ถือหุ้น หรื อตัวแทนของกลุม่ ผู้ถือหุ้น ที่รวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุมและได้ รับการ
บรรจุ ควรมาร่วมประชุมในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ด้วย

ข้ อ 3 การเสนอชื่อ บุค คลเพื่อ รั บ การพิจ ารณาเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการ
3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการบริษัท บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังนี ้
3.1.1 อายุไม่เกิน 70 ปี
3.1.2 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชน จํากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ตลอดจนประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
3.1.3 ต้ องสําเร็จการศึกษาขันตํ
้ ่าระดับปริ ญญาตรี ในสาขาใดก็ได้
3.1.4 เป็ นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้ อย่างพอเพียง ตลอดจนใช้ ความรู้
ความสามารถที่มีเพื่อประโยชน์ของบริษัท
3.1.5 เป็ นผู้มีความซื่อสัตย์สจุ ริต มีคณ
ุ ธรรม และมีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
3.1.6 กรรมการบริ ษัทต้ องไม่ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท
3.2 คุณสมบัตเิ พิม่ เติมของกรรมการบริษัทที่เป็ นกรรมการอิสระ หรื อกรรมการตรวจสอบ
3.2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของทุนชําระแล้ วของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริษัทร่วมหรื อบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
และให้ นบั รวมหุ้นที่ถือของผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย

3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

ไม่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน ไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจําใน
บริษัท บริ ษัทในเครื อ บริษัทร่วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียไม่วา่ ทางตรง หรื อทางอ้ อมของบริษัท บริษัทในเครื อ บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ไม่เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องหรื อญาติสนิทของผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ไม่ได้ เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตั ้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
สามารถปฎิบตั ิหน้ าที่และให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระตามที่บริษัทกําหนด และเป็ นไปตาม
แนวทางประกาศของตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของกรรมการ
ตรวจสอบ

3.3 ขันตอนในการพิ
้
จารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
3.3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามข้ อ 1 ต้ องจัดทําหนังสือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ (แบบ ข) ในส่วนท้ ายของ
หลักเกณฑ์นี ้ โดยผู้ถือหุ้นต้ องส่งต้ นฉบับของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ (แบบ ข)
พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน และส่งมาพร้ อมกับเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี ้
1. หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริษัหลักทรัพย์หรื อ
หลักฐานอื่นจากบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อใน แบบ ข
3. เอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ การศึกษา และประวัตกิ ารทํางาน
ของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
4. เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ ามี)
โดยจัดส่งเอกสาร และหลักฐานดังกล่าวให้ ถงึ บริษัท เพื่อให้ คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาความ
เหมาะสมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเข้ าเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ทังนี
้ ้บริษัท จะประกาศกําหนดเวลาที่แน่นอนในการเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการให้ ทราบล่วงหน้ าในแต่ละปี โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวตามที่อยู่ ดังนี ้
เลขานุการบริษัท
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
2922/200 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
(โทรสาร : 0‐2308‐2990 หรื อ E‐Mail : suwanee@charnissara.com)
3.3.2

ในกรณีที่เป็ นผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามข้ อ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ น
กรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้ องกรอกข้ อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ น
กรรมการ (แบบ ข) ให้ ครบถ้ วนพร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็ นต้ นไป กรอก

ข้ อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ (แบบ ข) ให้ ครบถ้ วน
และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน ให้ รวบรวมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ (แบบ ข) และหลักฐาน
การถือหุ้นพร้ อมเอกสารประกอบเพิม่ เติม (ถ้ ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็ นชุดเดียวกันต่อ
คณะกรรมการบริษัท
3.3.3

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายราย และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เป็ นกรรมการมากกว่า 1 ท่าน ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทําแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ (แบบ ข) 1
ใบต่อกรรมการ 1 ท่าน พร้ อมลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐานให้ ครบถ้ วน เพื่อให้ คณะกรรมการมี
เวลาเพียงพอในการพิจารณาบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ

3.3.4

บุคคลที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมใน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจําปี พร้ อมข้ อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นรายนั ้นๆ ทราบถึงรายชื่อบุคคลที่ผา่ นและไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เพื่อเข้ ารับ
การเลือกตังเป็
้ นกรรมการ หลังจากประชุมคณะกรรมการโดยเร็ ว ทังนี
้ ้ บุคคลที่ผา่ นความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ เพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการจะต้ องมาร่วมแสดงตนในวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้ วย

แบบ ก.
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น ประจําปี
(1) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว_______________________________________________________________
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)_____________________________________หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ _____________ ถนน_________________________ตําบล/แขวง_________________________
อําเภอ/เขต __________________ จังหวัด___________________ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ_________________
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทํางาน _______________________ E‐mail (ถ้ ามี)_____________________________
(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ____________________________
เรื่ อง__________________________________________________________________________________
(3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้ อเท็จจริ ง หรื อเหตุผล เป็ นต้ น)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ซึง่ มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ ลงชื่อรับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จํานวน _____________แผ่น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความในแบบ ก. นี ้ พร้ อมหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิม่ เติม ถูกต้ องทุกประการ และเพื่อ
เป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสําคัญ
______ ____________________ผู้ถือหุ้น

(__________________________)
วันที_่ _______________________

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมทังรั้ บรองสําเนาถูกต้ อง และในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คลจะต้ องแนบสําเนาหนังสือ
รับรองนิติบคุ คลและสําเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอาํ นาจที่ได้ ลงชื่อไว้ ในแบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี (แบบ ก) ฉบับนี ้ พร้ อมทั ้งรับรองสําเนาถูกต้ อง
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมีการแก้ ไขคํานําหน้ าชื่อ ชื่อสกุล จะต้ องแนบสําเนาหลักฐานการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว พร้ อมทังรั้ บรองสําเนาถูกต้ อง

กรุ ณาส่ ง
เลขานุก ารบริ ษัท
บริษัท ชาญอิส สระ ดีเ วล็อ ปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
2922/200 ถนนเพชรบุร ี ต ัด ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้ ว ยขวาง
กรุ งเทพฯ 10320
(แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี )

แบบ ข.
แบบเสนอชื่อ บุค คลเพื่อ เป็ นกรรมการ
(1) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว_______________________________________________________________________________
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) จํานวน__________________________________________หุ้น
อยู่บ้านเลขที่____________________ ถนน __________________________ตําบล/แขวง_________________________________
อําเภอ/เขต_______________________จังหวัด_________________________หมายเลขโทรศัพท์มือถือ______________________
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทํางาน____________________________E-mail (ถ้ ามี)________________________________________
(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว__________________________________________________________
อายุ__________ปี เป็ นกรรมการบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ อง
ห้ ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ พร้ อมเอกสารประกอบการพิจารณา
ด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ การศึกษา และประวัติการทํางานและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ ลงชื่อรับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า
จํานวน ____________แผ่น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความในแบบ ข. นี ้ พร้ อมหลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ ความยินยอมและเอกสารประกอบทั ้งหมด
ถูกต้ องทุกประการและเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสําคัญ

_________________________________ ผู้ถือหุ้น
(_____________________________)
วันที่ _________________________
(3) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว_____________________________________________________บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ น
กรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม (2) ข้ างต้ น รวมทั ้งยอมรับการปฎิบตั ิ
ตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสําคัญ

_________________________________บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(________________________________)
วันที่ ____________________________

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมทังรั้ บรองสําเนาถูกต้ อง และในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คลจะต้ องแนบสําเนาหนังสือ
รับรองนิติบคุ คลและสําเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอาํ นาจที่ได้ ลงชื่อไว้ ในแบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี (แบบ ก) ฉบับนี ้ พร้ อมทั ้งรับรองสําเนาถูกต้ อง
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมีการแก้ ไขคํานําหน้ าชื่อ ชื่อสกุล จะต้ องแนบสําเนาหลักฐานการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว พร้ อมทังรั้ บรองสําเนาถูกต้ อง

ข้ อ มูล สําหรับ บุค คลที่ไ ด้ ร ับ การเสนอชื่อ ให้ เ ข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
1. ชื่อ - นามสกุล
(1) ภาษาไทย ...................................................................( ชื่อ - นามสกุลเดิม .......................................... )
(2) ภาษาอังกฤษ ............................................................. ( ชื่อ - นามสกุลเดิม .......................................... )
2. วันเดือนปี เกิด .............................................................................

ปั จจุบนั อายุ ...................... ปี

3. สัญชาติ .....................................................................................
4. สถานภาพ
โสด
สมรส (1) มีคสู่ มรสชื่อ .............................................................. ( ชื่อสกุลเดิม .................................................. )
(2) มีบตุ ร จํานวน ........................... คน คือ
4.1 ชื่อ - นามสกุล
เกิด พ.ศ.
สถานที่ทํางาน

อายุ

ตําแหน่ง

เพศ

4.2 ชื่อ - นามสกุล

เกิด พ.ศ.

สถานที่ทํางาน

อายุ

ตําแหน่ง

เพศ

4.3 ชื่อ - นามสกุล

ปี

ปี

เกิด พ.ศ.

สถานที่ทํางาน

อายุ

ตําแหน่ง

เพศ

5. ที่อยู่
(1) ที่อยูส่ ถานที่พํานักอาศัย
เลขที่ ............................... ตรอก/ซอย ............................................... ถนน ...............................................................
ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต .............................................. จังหวัด ...........................................
โทรศัพท์ .............................................................

ปี

(2) ที่อยูช่ ื่อสถานประกอบธุรกิจปั จจุบนั : ชื่อบริ ษัท ....................................................................................................
เลขที่ ............................... ตรอก/ซอย ............................................... ถนน ...............................................................
ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต .............................................. จังหวัด ...........................................
โทรศัพท์ .............................................................
6. คุณสมบัติตามวิชาชีพ
(1) คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา)
ชื่อสถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก

ปี ที่สาํ เร็ จ

...................................................................... ................................................................... ...............................
...................................................................... ................................................................... ...............................
...................................................................... ................................................................... ...............................
(2) หลักสูตรการฝึ กอบอรมหรื อสัมนาที่เกี่ยวข้ องกับการเป็ นกรรมการ
ชื่อหลักสูตร
ประเภทธุรกิจ
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

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

7. ประสบการณ์ทํางานจนถึงปั จจุบนั
ชื่อสถานที่ทํางาน
ประเภทธุรกิจ
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................

ปี ที่เข้ าร่วม

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

ตําแหน่งงาน
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

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

ตั ้งแต่ปี ......... ถึง .........
................ถึง............... (รวม...... ปี )
................ถึง............... (รวม...... ปี )
................ถึง............... (รวม...... ปี )
................ถึง............... (รวม...... ปี )
................ถึง............... (รวม...... ปี )

(8) การถือหุ้นในบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ .......................................... (วันที่ได้ รับการเสนอชื่อ)
หุ้นสามัญ ............................................. หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ ........................................... หุ้น
นอกจากนัน้ คูส่ มรสถือ
หุ้นบุริมสิทธิ ........................................... หุ้น
หุ้นสามัญ ............................................. หุ้น

และบุตร
(1) ............................................................. หุ้นสามัญ .................................. หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ .................................... หุ้น
(2) ............................................................ หุ้นสามัญ ................................... หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ .................................... หุ้น
(3) ............................................................. หุ้นสามัญ ................................... หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ .................................... หุ้น
9. ประวัติการฟ้องร้ องหรื อถูกฟ้องร้ องดําเนินคดี (เว้ นแต่ความผิดลหุโทษ)
ศาล
สถานะ
คดี
(โจทย์/จําเลย/ผู้ฟอ้ ง)
(แพ่ง/อาญา/ล้ มละลาย)

ข้ อหา
(ฐานความผิด)

ทุนทรัพย์

ผลคดี

...................... ...................................... ............................................ ........................... ........................ ......................
...................... ...................................... ............................................ ........................... ........................ ......................
...................... ...................................... ............................................ ........................... ........................ ......................
10. การมีสว่ นได้ สว่ นเสียทางตรงและทางอ้ อม หรื อมีการทําธุรกรรมกับบริ ษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
(โปรดระบุลกั ษณะของกิ จกรรมและลักษณะส่วนได้ส่วนเสียพร้อมจํ านวนเงิ นของผลได้ ผลเสียโดยชัดแจ้ง)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
11. การถือหุ้น หรื อเข้ าร่วมเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
(โปรดระบุชือ่ ห้างหุน้ ส่วน / ชื อ่ บริ ษัท / จํ านวนหุน้ ทีถ่ ื อโดยคิ ดเป็ นร้อยละของทุนทีจ่ ดทะเบี ยน และประเภทของธุรกิ จทีด่ ําเนิ นการ)
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ข้ าพเจ้ า .........................................................................................................................................................
ซึง่ ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ ารับพิจารณาเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ขอรับรองว่า
รายละเอียดในแบบประวัติข้างต้ นนี ้ พร้ อมเอกสารประกอบ ถูกต้ องครบถ้ วนทุกประการ และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้ อมกันนี ้
เป็ นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ...................................................... บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(............................................................)
วันที่ ..........................................................

กรุ ณาส่ ง
เลขานุก ารบริ ษัท
บริษัท ชาญอิส สระ ดีเ วล็อ ปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
2922/200 ถนนเพชรบุร ี ต ัด ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้ ว ยขวาง
กรุ งเทพฯ 10320
(แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ)

