
หลักเกณฑ์การให้สิทธ์ิผู้ถอืหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นและ 

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ได้ค านงึถึงสทิธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ รายยอ่ย บคุคลธรรมดา หรือสถาบนั ด้วยความเสมอภาคและเทา่เทยีมกนั ดงันัน้ เพื่ออ านวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการประชมุผู้ ถือหุ้นมากขึน้ อนัเป็นการสง่เสริมระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 บริษัทฯ จึงได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอเพิม่ระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ที่เป็นประโยชน์ตอ่การ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท  และผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีคณุสมบตัิที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โดยการเสนอทัง้ 2 เร่ือง ต้องสอดคล้องกบักฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอ่ไป 

นิยาม 

 “บริษัท”     หมายความวา่ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
 “คณะกรรมการ”   หมายความวา่ คณะกรรมการบริษัท 

 “กรรมการ”  หมายความวา่ กรรมการบริษัท 

 “ระเบียบวาระการประชมุ”   หมายความวา่ ระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปีของบริษัท 

 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผูถอืหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลอืกตัง้
เป็นกรรมการ 

ข้อ 1 คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้น 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

 1.1  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีสดัสว่นการถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัท โดยอาจ 
        เป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ และต้องถือหุ้นในสดัสว่นดงักลา่วตอ่เนื่องมาไมน้่อยกวา่ 1 ปี นบัแตว่นัท่ี   
        เสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และยงัคงมีสทิธ์ิในการ   
        เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีนัน้ๆ 

 1.2  ต้องแสดงหลกัฐานการถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1.1 

ข้อ 2 การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 2.1  บริษัทฯ ได้ก าหนดล าดบัวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีเป็นปกติ ดงันี ้
  2.1.1  เร่ืองที่ประธานฯ แจ้งให้ทีป่ระชมุทราบ (ถ้ามี) 
  2.1.2  พิจารณารับรองรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ผา่นมา 

  2.1.3  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 



  2.1.4  พิจารณาอนมุตังิบการเงินของบริษัท 

  2.1.5  พิจารณาอนมุตักิารจ่ายเงินปันผล 

  2.1.6  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการ และก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
  2.1.7  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

  2.1.8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 

 2.2  การสงวนสทิธ์ิไมบ่รรจเุร่ืองดงัตอ่ไปนีเ้ป็นวาระการประชมุ 

  2.2.1   เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฏและระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการ หรือ  
   หนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลบริษัท หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และ 

   หลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท 

  2.2.2   เร่ืองที่เป็นประโยชน์ของบคุคล หรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ และไมไ่ด้เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

   อยา่งชดัแจ้ง 
  2.2.3   เร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซึง่ผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้แสดงให้เห็นถงึ เหตอุนัควรสงสยั 

   เก่ียวกบัความไมป่กติของเร่ืองดงักลา่ว 

  2.2.4   เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการได้ 

  2.2.5   เร่ืองที่บริษัทได้ด าเนินการ หรือเร่ิมที่จะด าเนินการไปแล้ว 

  2.2.6   เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน ไมถ่กูต้อง และไมส่ามารถติดตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอได้ 

  2.2.7   เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมคีณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามข้อ 1 

 

 2.3  ขัน้ตอนในการพิจารณาการเสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น 

  2.3.1  ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจดัท าหนงัสอืเสนอระเบียบวาระการประชมุตอ่  
   คณะกรรมการบริษัท โดยใช้ แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี (แบบ ก.)  
   ในสว่นท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้ทัง้นีผ้หู้ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบั ของแบบเสนอระเบียบวาระการ  
   ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี (แบบ ก) พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกั  
   เกณฑ์ในข้อ 1.1  ได้แก่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากบริษัท ศนูย์รับ  
   ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเอกสารเพิ่มเติมที่  
   จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทโดยเร็ว เพื่อให้   
   คณะกรรมการมเีวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุได้  
    

   ทัง้นี ้บริษัทจะประกาศก าหนดเวลาที่แนน่อนในการเสนอระเบียบวาระการประชมุให้ทราบ  
   ลว่งหน้าในแตล่ะปี โดยจดัสง่เอกสารดงักลา่วตามที่อยู ่ดงันี ้

เลขานกุารบริษัท 

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
2922/200 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10320 

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

mailto:suwanee@charnissara.com


  2.3.2   ในกรณีที่เป็นผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนั และมคีณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1 ในการเสนอระเบยีบ 

   วาระการประชมุตอ่คณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูในแบบเสนอระเบียบวาระการ  
   ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี (แบบ ก) ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นราย  
   ที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมลูเฉพาะในสว่นท่ี (1) และ (2) ของแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุ  
   ถือหุ้นประจ าปี (แบบ ก) และหลกัฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ ถือ  
   หุ้นทกุรายเป็นชดุเดียวกนัเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 

  2.3.3 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดยีวหรือหลายราย และมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อ 1 ต้องการเสนอ  
   ระเบียบวาระการประชมุมากกวา่ 1 ระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นจะต้องจดัท าแบบเสนอระเบยีบวาระ  
   การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี (แบบ ก) 1 ใบตอ่ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน  
   ให้ครบถ้วน 

 

  2.3.4 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม ของระเบียบวาระการประชมุที่ผู้ ถือหุ้น  
   เสนอ เร่ืองที่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจเุป็นระเบียบการประชมุในหนงัสอืเชิญ  
   ประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อคดิเห็นของคณะกรรมการ และส าหรับเร่ืองที่ไมผ่า่นความเห็นชอบจาก  
   คณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุลผา่นทางเว๊บไซต์ของบริษัท   
   หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูอื่นท่ีเหมาะสมตอ่ไป ทัง้นีค้ าวินิจฉยัของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสดุ  
   และผู้ ถือหุ้น หรือตวัแทนของกลุม่ผู้ ถือหุ้น ที่รวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชมุและได้รับการ  
   บรรจ ุควรมาร่วมประชมุในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีด้วย 

 

ข้อ 3 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 

 3.1  คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท  บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการต้องมคีณุสมบตัิ           
        และไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้
  3.1.1  อายไุมเ่กิน  70  ปี 

  3.1.2 มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชน จ ากดั และกฎหมายอื่นทีเ่ก่ียวข้อง  
   ตลอดจนประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ 

  3.1.3 ต้องส าเร็จการศกึษาขัน้ต ่าระดบัปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้ 

  3.1.4  เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัท และสามารถอทุิศเวลาได้อยา่งพอเพียง ตลอดจนใช้ความรู้   
   ความสามารถที่มเีพื่อประโยชน์ของบริษัท 

  3.1.5 เป็นผู้มีความซื่อสตัย์สจุริต มีคณุธรรม และมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

  3.1.6 กรรมการบริษัทต้องไมด่ ารงต าแหนง่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกวา่ 5 บริษัท 

 

 3.2  คณุสมบตัิเพิม่เติมของกรรมการบริษัทท่ีเป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ 

  3.2.1 ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของทนุช าระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง  
   และให้นบัรวมหุ้นท่ีถือของผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 



  3.2.2 ไมม่ีสว่นร่วมในการบริหารงาน ไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าใน  
   บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

  3.2.3 ไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยีไมว่า่ทางตรง หรือทางอ้อมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม   
   บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

  3.2.4 ไมเ่ป็นผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

  3.2.5  ไมไ่ด้เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   
   หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

  3.2.6 สามารถปฎิบตัิหน้าที่และให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระตามที่บริษัทก าหนด และเป็นไปตาม  
   แนวทางประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ เร่ืองคณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของกรรมการ  
   ตรวจสอบ 

 

 3.3  ขัน้ตอนในการพิจารณาการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ 
  3.3.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจดัท าหนงัสอืแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ  
   ตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยใช้ แบบเสนอช่ือบคุคลเพือ่เป็นกรรมการ (แบบ ข) ในสว่นท้ายของ  
   หลกัเกณฑ์นี ้โดยผู้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัของแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข)   
   พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และสง่มาพร้อมกับเอกสารหลกัฐานตา่งๆ ดงันี ้
   1.  หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ข้อ 1 ได้แก่ หนงัสอืรับรองจากบริษัหลกัทรัพย์หรือ  
                   หลกัฐานอื่นจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาด   
                    หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

   2.  หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือใน แบบ ข 

   3.  เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศกึษา และประวตัิการท างาน  
                     ของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 

   4.  เอกสารประกอบเพิม่เติมที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 
  โดยจดัสง่เอกสาร และหลกัฐานดงักลา่วให้ถงึบริษัท เพือ่ให้คณะกรรมการมเีวลาเพียงพอในการพิจารณาความ
 เหมาะสมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้าเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  ทัง้นีบ้ริษัท จะประกาศก าหนดเวลาที่แนน่อนในการเสนอช่ือ
 บคุคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการให้ทราบลว่งหน้าในแต่ละปี โดยจดัสง่เอกสารดงักลา่วตามที่อยู ่ดงันี ้
 

 เลขานกุารบริษัท 

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
2922/200 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10320 

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

  3.3.2 ในกรณีที่เป็นผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนั และมคีณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็น  
   กรรมการตอ่คณะกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูในแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็น  
   กรรมการ (แบบ ข) ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอก  

mailto:suwanee@charnissara.com


   ข้อมลูเฉพาะในสว่นท่ี (1) และ (2) ของแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข) ให้ครบถ้วน  
   และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน ให้รวบรวมแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข) และหลกัฐาน  
   การถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้าม)ี ของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชดุเดยีวกนัตอ่   
   คณะกรรมการบริษัท 

  

  3.3.3 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดยีวหรือหลายราย และมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อ 1 เสนอช่ือบคุคลเพื่อ  
   เป็นกรรมการมากกวา่ 1 ทา่น ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท าแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข) 1   
   ใบตอ่กรรมการ 1 ทา่น พร้อมลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการมี  
   เวลาเพียงพอในการพิจารณาบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ 
   

  3.3.4 บคุคลที่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถกูบรรจรุายช่ือในระเบียบวาระการประชมุใน  
   หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี พร้อมข้อคดิเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือ  
   หุ้นรายนัน้ๆ ทราบถงึรายช่ือบคุคลที่ผา่นและไมผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เพื่อเข้ารับ  
   การเลอืกตัง้เป็นกรรมการ หลงัจากประชมุคณะกรรมการโดยเร็ว  ทัง้นี ้บคุคลที่ผา่นความ  
   เห็นชอบจากคณะกรรมการ เพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการจะต้องมาร่วมแสดงตนในวนั  
   ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นด้วย 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       แบบ ก. 
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 

 

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว_______________________________________________________________ 

เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน)_____________________________________หุ้น 

อยูบ้่านเลขท่ี _____________ ถนน_________________________ต าบล/แขวง_________________________ 

อ าเภอ/เขต __________________ จงัหวดั___________________ หมายเลขโทรศพัท์มือถือ_________________ 

หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที่ท างาน _______________________ E-mail (ถ้ามี)_____________________________ 

(2)  ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี____________________________ 

เร่ือง__________________________________________________________________________________ 

(3)  โดยมีข้อเสนอเพือ่พิจารณา________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

และมีข้อมลูประกอบที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตผุล เป็นต้น) 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

ซึง่มเีอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จ านวน _____________แผน่ 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความในแบบ ก. นี ้พร้อมหลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถกูต้องทกุประการ และเพื่อ
เป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั 

 
 

        ______ ____________________ผู้ ถือหุ้น 
                                                           (__________________________) 
        วนัท่ี________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง และในกรณีทีผู่้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลจะต้องแนบส าเนาหนงัสือ
รับรองนิติบคุคลและส าเนาบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจที่ได้ลงช่ือไว้ในแบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี (แบบ ก) ฉบบันี ้พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
  2.    กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อสกลุ จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

        
 



              กรุณาส่ง 
    
   เลขานุการบริษัท 
   บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
   2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
   แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 
   กรุงเทพฯ 10320 
 
       (แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            แบบ ข. 
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 

  
(1)  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว_______________________________________________________________________________ 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน__________________________________________หุ้น 
อยูบ้่านเลขท่ี____________________ ถนน __________________________ต าบล/แขวง_________________________________ 
อ าเภอ/เขต_______________________จงัหวดั_________________________หมายเลขโทรศพัท์มือถือ______________________ 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที่ท างาน____________________________E-mail (ถ้ามี)________________________________________ 
(2)  ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว__________________________________________________________ 
อาย_ุ_________ปี เป็นกรรมการบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ซึง่มคีณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้อง 
ห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท และมีหลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา 
ด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศกึษา และประวตัิการท างานและเอกสารประกอบเพิ่มเตมิที่ได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า 
จ านวน ____________แผน่ 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความในแบบ ข. นี ้พร้อมหลกัฐานการถือหุ้น หลกัฐานการให้ความยินยอมและเอกสารประกอบทัง้หมด 
ถกูต้องทกุประการและเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั 
 
 
        _________________________________ ผู้ ถือหุ้น 
        (_____________________________) 
        วนัท่ี _________________________ 

(3)  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว_____________________________________________________บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็น 
กรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองวา่มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตาม (2) ข้างต้น รวมทัง้ยอมรับการปฎิบตัิ 
ตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั 
 
 
       _________________________________บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
       (________________________________) 
       วนัท่ี ____________________________ 
 
 
 
หมายเหตุ  1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง และในกรณีทีผู่้ ถือหุ้ นเป็นนิติบคุคลจะต้องแนบส าเนาหนงัสือ
รับรองนิติบคุคลและส าเนาบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจที่ได้ลงช่ือไว้ในแบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี (แบบ ก) ฉบบันี ้พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
     2.    กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อสกลุ จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 



ข้อมูลส าหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

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

สถานท่ีท างาน  อาย ุ                      ปี 

ต าแหนง่  เพศ 

4.2 ช่ือ - นามสกลุ  เกิด พ.ศ. 

สถานท่ีท างาน  อาย ุ                      ปี 

ต าแหนง่  เพศ 

4.3 ช่ือ - นามสกลุ  เกิด พ.ศ. 

สถานท่ีท างาน  อาย ุ                      ปี 

ต าแหนง่  เพศ 

 
5. ท่ีอยู ่
(1) ท่ีอยูส่ถานท่ีพ านกัอาศยั 

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



(2) ท่ีอยูช่ื่อสถานประกอบธุรกิจปัจจบุนั : ช่ือบริษัท .................................................................................................... 

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

(1) คณุวฒุิทางการศกึษา (โปรดแนบหลกัฐานทางการศึกษา) 
 ช่ือสถาบนัท่ีส าเร็จการศกึษา   ช่ือคณุวฒุิและสาขาวชิาเอก              ปีที่ส าเร็จ 

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

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

......................................................................    ...................................................................    ............................... 
 
(2) หลกัสตูรการฝึกอบอรมหรือสมันาที่เก่ียวข้องกบัการเป็นกรรมการ 
  ช่ือหลกัสตูร     ประเภทธุรกิจ              ปีที่เข้าร่วม 

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

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

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

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

......................................................................    ...................................................................    ............................... 
 
7. ประสบการณ์ท างานจนถึงปัจจบุนั 
          ช่ือสถานท่ีท างาน   ประเภทธุรกิจ             ต าแหนง่งาน  ตัง้แตปี่ ......... ถึง ......... 

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

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

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

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

............................................     .......................................    .....................................    ................ถึง............... (รวม...... ปี ) 
 
(8) การถือหุ้นในบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี .......................................... (วนัท่ีได้รับการเสนอช่ือ)  
 หุ้นสามญั ............................................. หุ้น          หุ้นบริุมสทิธิ ........................................... หุ้น 
นอกจากนัน้ คูส่มรสถือ 
 หุ้นสามญั ............................................. หุ้น           หุ้นบริุมสทิธิ ........................................... หุ้น 
 
 



และบตุร 
(1) ............................................................. หุ้นสามญั .................................. หุ้น หุ้นบริุมสทิธิ .................................... หุ้น 
(2) ............................................................ หุ้นสามญั ................................... หุ้น หุ้นบริุมสทิธิ .................................... หุ้น 
(3) ............................................................. หุ้นสามญั ................................... หุ้น หุ้นบริุมสทิธิ .................................... หุ้น 
 
9. ประวตัิการฟอ้งร้องหรือถกูฟอ้งร้องด าเนินคดี (เว้นแตค่วามผิดลหโุทษ) 
        ศาล          สถานะ   คด ี        ข้อหา      ทนุทรัพย์   ผลคดี  

  (โจทย์/จ าเลย/ผู้ฟอ้ง) (แพง่/อาญา/ล้มละลาย) (ฐานความผิด)  

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

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

......................   ......................................  ............................................  ...........................  ........................  ...................... 
 
10. การมีสว่นได้สว่นเสยีทางตรงและทางอ้อม หรือมกีารท าธุรกรรมกบับริษัทแม ่บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
     (โปรดระบลุกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะส่วนไดส่้วนเสียพร้อมจ านวนเงินของผลได ้ผลเสียโดยชดัแจ้ง) 

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

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

.................................................................................................................................................................................... 
 
11. การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการของบริษัทท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และ
เป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท  
(โปรดระบชืุ่อหา้งหุน้ส่วน / ชื่อบริษัท / จ านวนหุน้ที่ถือโดยคิดเป็นร้อยละของทนุทีจ่ดทะเบียน และประเภทของธุรกิจทีด่ าเนินการ) 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
 
 ข้าพเจ้า ......................................................................................................................................................... 
ซึง่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับพิจารณาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ขอรับรองว่า
รายละเอียดในแบบประวตัิข้างต้นนี ้พร้อมเอกสารประกอบ ถกูต้องครบถ้วนทกุประการ และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมกนันี ้
เป็นความจริงทกุประการ 
 

ลงช่ือ ...................................................... บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
                                                                                                      (............................................................) 
       วนัท่ี .......................................................... 
 
 



 
 
 กรุณาส่ง 
 
   เลขานุการบริษัท 

   บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
   2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

   แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 
   กรุงเทพฯ 10320  
 
        (แบบเสนอชื่อบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ) 


