
หลักเกณฑก์ารให้สิทธิ์ผู้ถือหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ 

เสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) ได้ค  านึงถึงสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุน้
รายใหญ่ รายย่อย บคุคลธรรมดา หรือสถาบนั ดว้ยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดงันัน้ เพื่ออ านวยความสะดวกและเปิดโอกาสใหผู้้
ถือหุน้มีส่วนรว่มในการประชมุผูถื้อหุน้มากขึน้ อนัเป็นการส่งเสรมิระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 บริษัทฯ จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุ้นสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ที่เป็นประโยชนต์่อการ
ด าเนินธุรกิจของบรษิัท  และผูถื้อหุน้สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และมีคุณสมบตัิที่เหมาะสม เพื่อรบัการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยการเสนอทั้ง 2 เรื่อง ต้องสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่ เก่ียวข้อง เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาต่อไป 

นิยาม 

 “บรษิัท”     หมายความวา่ บรษิัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
 “คณะกรรมการ”   หมายความวา่ คณะกรรมการบรษิัท 

 “กรรมการ”  หมายความวา่ กรรมการบรษิัท 

 “ระเบียบวาระการประชมุ”   หมายความว่า ระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปีของบรษิัท 

 

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผูถือหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชือ่บุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลอืกตั้ง
เป็นกรรมการ 

ข้อ 1 คณุสมบัตขิองผู้ถือหุน้ 

 ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

 1.1  เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทท่ีมีสดัส่วนการถือหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัท โดยอาจ 
        เป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้และตอ้งถือหุน้ในสดัส่วนดงักล่าวต่อเนื่องมาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี นบัแตว่นัท่ี   
        เสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ หรือเสนอชื่อบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และยงัคงมีสิทธ์ิในการ   
        เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีนัน้ ๆ 

 1.2  ตอ้งแสดงหลกัฐานการถือหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1.1 

ข้อ 2 การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

 2.1  บรษิัทฯ ไดก้ าหนดล าดบัวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีเป็นปกติ ดงันี ้
  2.1.1  เรื่องที่ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ (ถา้มี) 
  2.1.2  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ที่ผ่านมา 

  2.1.3  พิจารณารบัทราบรายงานประจ าปี 



  2.1.4  พิจารณาอนมุตังิบการเงินของบรษิัท 

  2.1.5  พิจารณาอนมุตักิารจ่ายเงนิปันผล 

  2.1.6  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ และก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
  2.1.7  พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
  2.1.8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
 

 2.2  การสงวนสิทธ์ิไม่บรรจเุร่ืองดงัต่อไปนีเ้ป็นวาระการประชมุ 

  2.2.1   เรื่องที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฏและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ  
   หน่วยงานท่ีก ากบัดแูลบรษิัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และ 

   หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท 

  2.2.2   เรื่องที่เป็นประโยชนข์องบคุคล หรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ และไม่ไดเ้ป็นประโยชนต์่อบรษิัท 

   อย่างชดัแจง้ 
  2.2.3   เรื่องที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบรษิัท ซึ่งผูถื้อหุน้ไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึ เหตอุนัควรสงสยั 

   เก่ียวกบัความไม่ปกติของเรื่องดงักล่าว 

  2.2.4   เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บรษิทัจะด าเนินการได ้

  2.2.5   เรื่องที่บรษิัทไดด้  าเนินการ หรือเริ่มที่จะด าเนินการไปแลว้ 

  2.2.6   เรื่องที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น ไม่ถกูตอ้ง และไม่สามารถติดตอ่ผูถื้อหุน้ท่ีเสนอได ้

  2.2.7   เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมคีณุสมบตัิไม่ครบถว้นตามขอ้ 1 

 

 2.3  ขัน้ตอนในการพิจารณาการเสนอระเบียบวาระการประชมุผูถื้อหุน้ 

  2.3.1  ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1 ตอ้งจดัท าหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชมุต่อ  
   คณะกรรมการบรษิัท โดยใช ้แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี (แบบ ก.)  
   ในส่วนทา้ยของหลกัเกณฑน์ี ้ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ตอ้งส่งตน้ฉบบั ของแบบเสนอระเบียบวาระการ  
   ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี (แบบ ก) พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกั  
   เกณฑใ์นขอ้ 1.1  ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่นจากบรษิัท ศนูยร์บั  
   ฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเอกสารเพิ่มเติมที่  
   จะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) ใหถ้ึงบรษิัทโดยเรว็ เพื่อให้   
   คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุได ้ 
    

   ทัง้นี ้บรษิัทจะประกาศก าหนดเวลาที่แน่นอนในการเสนอระเบียบวาระการประชมุใหท้ราบ  
   ล่วงหนา้ในแต่ละปี โดยจดัส่งเอกสารดงักล่าวตามที่อยู่ ดงันี ้

เลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
2922/200 ถนนเพชรบรุีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ  เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพฯ 10320 

(โทรสาร : 0-2308-2990 หรือ E-Mail : narakorn@charnissara.com ) 

mailto:narakorn@charnissara.com


  2.3.2   ในกรณีที่เป็นผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนั และมคีณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1 ในการเสนอระเบยีบ 

   วาระการประชมุต่อคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบเสนอระเบียบวาระการ  
   ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี (แบบ ก) ใหค้รบถว้นพรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุน้ราย  
   ที่ 2 เป็นตน้ไปกรอกขอ้มลูเฉพาะในส่วนท่ี (1) และ (2) ของแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุ  
   ถือหุน้ประจ าปี (แบบ ก) และหลกัฐานการถือหุน้พรอ้มเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) ของผูถื้อ  
   หุน้ทกุรายเป็นชดุเดียวกนัเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิัท 

 

  2.3.3 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายเดยีวหรือหลายราย และมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 1 ตอ้งการเสนอ  
   ระเบียบวาระการประชมุมากกวา่ 1 ระเบียบวาระ ผูถื้อหุน้จะตอ้งจดัท าแบบเสนอระเบยีบวาระ  
   การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี (แบบ ก) 1 ใบต่อ 1 ระเบียบวาระ พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน  
   ใหค้รบถว้น 

 

  2.3.4 คณะกรรมการบรษิัทจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสม ของระเบียบวาระการประชมุที่ผูถื้อหุน้  
   เสนอ เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจเุป็นระเบียบการประชมุในหนงัสือเชิญ  
   ประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มขอ้คดิเห็นของคณะกรรมการ และส าหรบัเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก  
   คณะกรรมการ บรษิัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ พรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตผุลผ่านทางเว๊บไซตข์องบรษิัท   
   หรือช่องทางการเผยแพรข่อ้มลูอื่นท่ีเหมาะสมต่อไป ทัง้นีค้  าวินิจฉยัของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสดุ  
   และผูถื้อหุน้ หรือตวัแทนของกลุ่มผูถื้อหุน้ ที่รวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชมุและไดร้บัการ  
   บรรจ ุควรมารว่มประชมุในวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีดว้ย 

 

ข้อ 3 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 

 3.1  คณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการบรษิัท  บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการตอ้งมคีณุสมบตัิ           
        และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้
  3.1.1  อายไุม่เกิน  70  ปี 

  3.1.2 มีคณุสมบตัคิรบถว้นตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชน จ ากดั และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง  
   ตลอดจนประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์

  3.1.3 ตอ้งส าเรจ็การศกึษาขัน้ต ่าระดบัปรญิญาตรีในสาขาใดก็ได ้

  3.1.4  เป็นผูม้ีความรูใ้นกิจการของบรษิทั และสามารถอทุิศเวลาไดอ้ยา่งพอเพียง ตลอดจนใชค้วามรู ้  
   ความสามารถที่มเีพื่อประโยชนข์องบรษิัท 

  3.1.5 เป็นผูม้ีความซื่อสตัยส์จุรติ มีคณุธรรม และมีจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

  3.1.6 กรรมการบรษิัทตอ้งไมด่  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนอื่นเกินกวา่ 5 บรษิัท 

 

 3.2  คณุสมบตัิเพิม่เติมของกรรมการบรษิัทท่ีเป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ 

  3.2.1 ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของทนุช าระแลว้ของบรษิัท บรษิัทในเครือ บรษิัทรว่มหรือบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง  
   และใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือของผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 



  3.2.2 ไม่มีส่วนรว่มในการบรหิารงาน ไม่เป็นลกูจา้ง พนกังาน หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ าใน  
   บรษิัท บรษิัทในเครือ บรษิัทรว่ม บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

  3.2.3 ไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรง หรือทางออ้มของบรษิัท บรษิัทในเครือ บรษิัทรว่ม   
   บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

  3.2.4 ไม่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้รหิารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

  3.2.5  ไม่ไดเ้ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เพื่อรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่   
   หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

  3.2.6 สามารถปฎิบตัิหนา้ที่และใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระตามที่บรษิัทก าหนด และเป็นไปตาม  
   แนวทางประกาศของตลาดหลกัทรพัย ์เรื่องคณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของกรรมการ  
   ตรวจสอบ 

 

 3.3  ขัน้ตอนในการพิจารณาการเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ 
  3.3.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1 ตอ้งจดัท าหนงัสือแบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ  
   ต่อคณะกรรมการบรษิัท โดยใช ้แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข) ในส่วนทา้ยของ  
   หลกัเกณฑน์ี ้โดยผูถื้อหุน้ตอ้งส่งตน้ฉบบัของแบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข)   
   พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน และส่งมาพรอ้มกับเอกสารหลกัฐานต่างๆ ดงันี ้
   1.  หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑข์อ้ 1 ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบรษิัหลกัทรพัยห์รือ  
                   หลกัฐานอื่นจากบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาด   
                    หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

   2.  หลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใน แบบ ข 

   3.  เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ การศกึษา และประวตัิการท างาน  
                     ของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 

   4.  เอกสารประกอบเพิม่เติมที่จะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) 
  โดยจดัส่งเอกสาร และหลกัฐานดงักล่าวใหถ้งึบรษิัท เพื่อใหค้ณะกรรมการมเีวลาเพียงพอในการพิจารณาความ
 เหมาะสมของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อเขา้เลือกตัง้เป็นกรรมการ  ทัง้นีบ้รษิัท จะประกาศก าหนดเวลาที่แน่นอนในการเสนอชื่อ
 บคุคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการใหท้ราบล่วงหนา้ในแตล่ะปี โดยจดัส่งเอกสารดงักล่าวตามที่อยู่ ดงันี ้
 

 เลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
2922/200 ถนนเพชรบรุีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ  เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพฯ 10320 

(โทรสาร : 0-2308-2990 หรือ E-Mail : narakorn@charnissara.com  ) 
 

  3.3.2 ในกรณีที่เป็นผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนั และมคีณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1 เสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็น  
   กรรมการต่อคณะกรรมการบรษิทั ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็น  
   กรรมการ (แบบ ข) ใหค้รบถว้นพรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุน้รายที่ 2 เป็นตน้ไป กรอก  

mailto:narakorn@charnissara.com


   ขอ้มลูเฉพาะในส่วนท่ี (1) และ (2) ของแบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข) ใหค้รบถว้น  
   และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน ใหร้วบรวมแบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข) และหลกัฐาน  
   การถือหุน้พรอ้มเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถา้ม)ี ของผูถื้อหุน้ทกุรายเป็นชดุเดยีวกนัต่อ   
   คณะกรรมการบรษิัท 

  

  3.3.3 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายเดยีวหรือหลายราย และมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 1 เสนอชื่อบคุคลเพื่อ  
   เป็นกรรมการมากกว่า 1 ท่าน ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท าแบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข) 1   
   ใบต่อกรรมการ 1 ทา่น พรอ้มลงลายมือชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น เพื่อใหค้ณะกรรมการมี  
   เวลาเพียงพอในการพิจารณาบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ 
   

  3.3.4 บคุคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถกูบรรจรุายชื่อในระเบียบวาระการประชมุใน  
   หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ ประจ าปี พรอ้มขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบรษิัทจะแจง้ใหผู้ถื้อ  
   หุน้รายนัน้ๆ ทราบถึงรายชื่อบคุคลที่ผ่านและไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เพื่อเขา้รบั  
   การเลือกตัง้เป็นกรรมการ หลงัจากประชมุคณะกรรมการโดยเรว็  ทัง้นี ้บคุคลที่ผ่านความ  
   เห็นชอบจากคณะกรรมการ เพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการจะตอ้งมารว่มแสดงตนในวนั  
   ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ดว้ย 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       แบบ ก. 
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

 

(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว_______________________________________________________________ 

เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)_____________________________________หุน้ 

อยู่บา้นเลขท่ี _____________ ถนน_________________________ต าบล/แขวง_________________________ 

อ าเภอ/เขต __________________ จงัหวดั___________________ หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ_________________ 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ที่ท  างาน _______________________ E-mail (ถา้มี)_____________________________ 

(2)  ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี____________________________ 

เรื่อง__________________________________________________________________________________ 

(3)  โดยมีขอ้เสนอเพื่อพิจารณา________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

และมีขอ้มลูประกอบที่จะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณา (เช่น ขอ้เท็จจรงิ หรือเหตผุล เป็นตน้) 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

ซึ่งมเีอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดล้งชื่อรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จ านวน _____________แผ่น 

 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้ความในแบบ ก. นี ้พรอ้มหลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถกูตอ้งทกุประการ และเพื่อ
เป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งชื่อไวเ้ป็นส าคญั 

 
 

        ______ ____________________ผูถื้อหุน้ 
                                                           (__________________________) 
        วนัท่ี________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  1. ผูถ้ือหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัยห์รือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง และในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เป็นนิติบคุคลจะต้องแนบส าเนาหนงัสือ
รบัรองนิติบคุคลและส าเนาบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจที่ไดล้งช่ือไวใ้นแบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี (แบบ ก) ฉบบันี ้พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
  2.    กรณีผูถ้ือหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ชื่อ ช่ือสกลุ จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

        
 



              กรุณาส่ง 
    
   เลขานุการบริษทั 
   บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 
   2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
   แขวงบางกะปิ  เขตหว้ยขวาง 
   กรุงเทพฯ 10320 
 
       (แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ประจ าปี)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            แบบ ข. 
แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ 

  
(1)  ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว_______________________________________________________________________________ 
เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) จ านวน__________________________________________หุน้ 
อยู่บา้นเลขท่ี____________________ ถนน __________________________ต าบล/แขวง_________________________________ 
อ าเภอ/เขต_______________________จงัหวดั_________________________หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ______________________ 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ที่ท  างาน____________________________E-mail (ถา้มี)________________________________________ 
(2)  ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว__________________________________________________________ 
อาย_ุ_________ปี เป็นกรรมการบรษิัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ซึ่งมคีณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้ง 
หา้มตามหลกัเกณฑข์องบรษิัท และมีหลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อ พรอ้มเอกสารประกอบการพิจารณา 
ดา้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ การศกึษา และประวตัิการท างานและเอกสารประกอบเพิ่มเตมิที่ไดล้งชื่อรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ 
จ านวน ____________แผ่น 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในแบบ ข. นี ้พรอ้มหลกัฐานการถือหุน้ หลกัฐานการใหค้วามยินยอมและเอกสารประกอบทัง้หมด 
ถกูตอ้งทกุประการและเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
 
 
        _________________________________ ผูถื้อหุน้ 
        (_____________________________) 
        วนัท่ี _________________________ 

(3)  ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว_____________________________________________________บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็น 
กรรมการตาม (2) ยินยอมและรบัรองว่ามีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม (2) ขา้งตน้ รวมทัง้ยอมรบัการปฎิบตัิ 
ตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
 
 
       _________________________________บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 
       (________________________________) 
       วนัท่ี ____________________________ 
 
 
 
หมายเหตุ  1. ผูถ้ือหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัยห์รือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง และในกรณีทีผู่ถ้อืหุ้นเป็นนิติบคุคลจะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือ
รบัรองนิติบคุคลและส าเนาบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจที่ไดล้งช่ือไวใ้นแบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี (แบบ ก) ฉบบันี ้พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
     2.    กรณีผูถ้ือหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ชื่อ ช่ือสกลุ จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 



ข้อมูลส าหรับบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

1. ชื่อ - นามสกลุ  
 (1) ภาษาไทย ...................................................................( ชื่อ - นามสกลุเดมิ .......................................... ) 
 (2) ภาษาองักฤษ ............................................................. ( ชื่อ - นามสกลุเดิม .......................................... ) 
 
2. วนัเดือนปีเกิด .............................................................................        ปัจจบุนัอาย ุ...................... ปี 
 
3. สญัชาติ ..................................................................................... 
 
4. สถานภาพ 
   โสด 
     สมรส    (1) มีคู่สมรสชื่อ .............................................................. ( ชื่อสกลุเดิม .................................................. ) 
                  (2) มีบตุร จ านวน ........................... คน คือ 
4.1 ชื่อ - นามสกลุ  เกิด พ.ศ. 

สถานท่ีท างาน  อาย ุ                      ปี 

ต าแหน่ง  เพศ 

4.2 ชื่อ - นามสกลุ  เกิด พ.ศ. 

สถานท่ีท างาน  อาย ุ                      ปี 

ต าแหน่ง  เพศ 

4.3 ชื่อ - นามสกลุ  เกิด พ.ศ. 

สถานท่ีท างาน  อาย ุ                      ปี 

ต าแหน่ง  เพศ 

 
5. ท่ีอยู่ 
(1) ท่ีอยู่สถานท่ีพ านกัอาศยั 

เลขที่ ............................... ตรอก/ซอย ............................................... ถนน ............................................................... 
ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต .............................................. จงัหวดั ........................................... 
โทรศพัท ์............................................................. 
 



(2) ท่ีอยู่ชื่อสถานประกอบธุรกจิปัจจบุนั : ชื่อบรษิัท .................................................................................................... 

เลขที่ ............................... ตรอก/ซอย ............................................... ถนน ............................................................... 
ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต .............................................. จงัหวดั ........................................... 
โทรศพัท ์............................................................. 
 
6. คณุสมบตัิตามวิชาชีพ 

(1) คณุวฒุิทางการศกึษา (โปรดแนบหลกัฐานทางการศกึษา) 
 ชื่อสถาบนัท่ีส าเรจ็การศกึษา   ชื่อคณุวฒุิและสาขาวชิาเอก              ปีที่ส  าเรจ็ 

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

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

......................................................................    ...................................................................    ............................... 
 
(2) หลกัสตูรการฝึกอบอรมหรือสมันาที่เก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการ 
  ชื่อหลกัสตูร     ประเภทธุรกิจ              ปีที่เขา้รว่ม 

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

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

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

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

......................................................................    ...................................................................    ............................... 
 
7. ประสบการณท์ างานจนถึงปัจจบุนั 
          ชื่อสถานท่ีท างาน   ประเภทธุรกิจ             ต าแหน่งงาน  ตัง้แต่ปี ......... ถึง ......... 

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

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

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

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

............................................     .......................................    .....................................    ................ถึง............... (รวม...... ปี ) 
 
(8) การถือหุน้ในบรษิัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี .......................................... (วนัท่ีไดร้ับการเสนอชื่อ)  
 หุน้สามญั ............................................. หุน้          หุน้บรุมิสิทธิ ........................................... หุน้ 
นอกจากนัน้ คู่สมรสถือ 
 หุน้สามญั ............................................. หุน้           หุน้บุรมิสิทธิ ........................................... หุน้ 
 
 



และบตุร 
(1) ............................................................. หุน้สามญั .................................. หุน้ หุน้บรุมิสิทธิ .................................... หุน้ 
(2) ............................................................ หุน้สามญั ................................... หุน้ หุน้บรุมิสิทธิ .................................... หุน้ 
(3) ............................................................. หุน้สามญั ................................... หุน้ หุน้บรุมิสิทธิ .................................... หุน้ 
 
9. ประวตัิการฟ้องรอ้งหรือถกูฟ้องรอ้งด าเนินคดี (เวน้แตค่วามผิดลหโุทษ) 
        ศาล          สถานะ   คด ี        ขอ้หา      ทนุทรพัย ์   ผลคดี  

  (โจทย/์จ าเลย/ผูฟ้้อง) (แพ่ง/อาญา/ลม้ละลาย) (ฐานความผิด)  

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

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

......................   ......................................  ............................................  ...........................  ........................  ...................... 
 
10. การมีส่วนไดส่้วนเสยีทางตรงและทางออ้ม หรือมกีารท าธุรกรรมกบับรษิัทแม่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม และบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง 
     (โปรดระบลุกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะส่วนไดส่้วนเสยีพรอ้มจ านวนเงนิของผลได ้ผลเสยีโดยชดัแจง้) 

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

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

.................................................................................................................................................................................... 
 
11. การถือหุน้ หรือเขา้รว่มเป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการของบรษิัทท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และ
เป็นการแขง่ขนักบักิจการของบรษิัท  
(โปรดระบชุือ่หา้งหุน้ส่วน / ชือ่บริษัท / จ านวนหุน้ทีถ่ือโดยคดิเป็นรอ้ยละของทนุทีจ่ดทะเบียน และประเภทของธุรกจิทีด่  าเนนิการ) 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
 
 ขา้พเจา้ ......................................................................................................................................................... 
ซึ่งไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้รบัพิจารณาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ขอรบัรองว่า
รายละเอียดในแบบประวตัิขา้งตน้นี ้พรอ้มเอกสารประกอบ ถูกตอ้งครบถว้นทุกประการ และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพรอ้มกันนี ้
เป็นความจรงิทกุประการ 
 

ลงชื่อ ...................................................... บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 
                                                                                                      (............................................................) 
       วนัท่ี .......................................................... 
 
 



 
 
 กรุณาส่ง 
 
   เลขานุการบริษทั 

   บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 
   2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
   แขวงบางกะปิ  เขตหว้ยขวาง 
   กรุงเทพฯ 10320  
 
        (แบบเสนอชื่อบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ) 


