
การเสนอชื
อบุคคลเพื
อเลือกตั �งเป็นกรรมการ 

 

หลกัเกณฑ์การให้สทิธิผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อบคุคลเพื�อเข้ารับการเลอืกตั  งเป็นกรรมการในการประชมุผู้ถือหุ้น ประจําปี 
2559 
 

วัตถุประสงค์ 

 บริษัท ปริญสริิ จํากดั (มหาชน) คํานงึถงึความสาํคญัของผู้ ถือหุ้นทกุรายด้วยความเสมอภาคและเทา่
เทียมกนั เพื�อเป็นการสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการที�ดีในการให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปีมากขึ  น ดงันั  น ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อบคุคลเพื�อพิจารณา
เลอืกตั  งเป็นกรรมการ ตามหลกัเกณฑ์ที�บริษัทฯ กําหนด เพื�อพิจารณาบรรจชืุ�อในวาระการเลอืกตั  งกรรมการ
บริษัท สาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 
 

หลักเกณฑ์ 

1. คุณสมบัติของผู้ ถือหุ้ นที�จะมีสิทธิในการเสนอชื�อบุคคลเพื�อการสรรหาและการเลือกตั  งเป็น
กรรมการ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที�ประสงค์จะเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้ารับการเลือกตั  งเป็นกรรมการ 
ต้องถือหุ้นอยา่งต่อเนื�องไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของหุ้นบริษัทฯ ทั  งหมด โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นราย
เดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอยา่งตอ่เนื�องนบัจากวนัที�ถือหุ้นจนถึงวนัที�เสนอ
ชื�อบคุคลเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 12 เดือน 

2. การเสนอชื�อบคุคลเพื�อการเลอืกตั  งเป็นกรรมการ 

ผู้ ถือหุ้นที�มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลกัเกณฑ์นี   สามารถเสนอชื�อบคุคลเพื�อเข้ารับการ
เลอืกตั  งเป็นกรรมการได้ โดยผู้ ที�ถกูเสนอชื�อจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากดั กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายอื�นที�
เกี�ยวข้อง และนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดีของบริษัท โดยกรอก “แบบขอเสนอชื�อบคุคลเพื�อ
เลอืกตั  งเป็นกรรมการในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559” หรืออาจแจ้งเรื�องอยา่งไมเ่ป็น
ทางการทางโทรสารที� 0-2617-6910 E-mail address สาํนกัเลขานกุารบริษัท 
nutchunan@prinsiri.com ก่อนสง่ต้นฉบบั “แบบขอเสนอชื�อบคุคลเพื�อเลอืกตั  งเป็นกรรมการใน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559” พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานการถือหุ้นที�เกี�ยวข้องอยา่ง
ครบถ้วนและสมบรูณ์ ได้แก่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื�นจากบริษัท ศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และหลกัฐานการ
ให้ความยินยอมของบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อ เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก ่
การศกึษา และประวตัิการทํางาน รวมทั  งเอกสารประกอบเพิ�มเติมที�จะเป็นประโยชน์ตอ่การ
พิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) สง่ถงึบริษัทฯ ภายในวนัที� 31 มกราคม 2559 ตามที�อยูด่งันี   

สาํนกัเลขานกุารบริษัท 

บมจ. ปริญสริิ 

เลขที� 123 อาคารซนัทาวเวอร์ส เอ ชั  น 17 

ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล 

เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 



 กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอชื�อบคุคลเข้ารับการพิจารณา ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอก 
“แบบขอเสนอชื�อบคุคลเพื�อเลอืกตั  งเป็นกรรมการในการประชมุสามญั ประจําปี 2559” และลงชื�อ
ไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวบรวมสง่เป็นชดุเดยีวกนั 

3. กรรมการสรรหาของบริษัทฯ จะพิจารณา กลั�นกรอง คดัเลอืก รายชื�อบคุคลที�มีผู้ ถือหุ้นเสนอที�มี
คณุสมบตัิเหมาะสม พร้อมเอกสารหลกัฐานที�เกี�ยวข้องที�ครบถ้วน ถกูต้องและมีข้อมลูเพียงพอ 
ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณา บคุคลที�ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะได้รับการบรรจชืุ�อในวาระการเลอืกตั  งกรรมการบริษัท สาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้น ประจําปี 2559 สาํหรับบคุคลที�ไมไ่ด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบพร้อมชี  แจงเหตผุลทาง web site ของบริษัทหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูอื�นที�
เหมาะสมภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 ตอ่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบขอเสนอชื
อบุคคลเพื
อเลอืกตั �งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2559 
บริษัท ปริญสิริ จาํกัด (มหาชน) 

 

       วนัที�.................................................... 
 

ข้าพเจ้า..................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ปริญสริิ จํากดั (มหาชน) 
ทะเบียนหุ้นเลขที�..........................................................รวม จํานวน.........................................................หุ้น 
อยูบ้่านเลขที�.................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง........................................ 
อําเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.........................................หมายเลขโทรศพัท์...................... 
มีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชมุในการประชมุสามญั ประจําปี 2559 ดงันี   
1.ชื
อ........................................................................................................................................................... 
เหตุผลที
เสนอ
.............................................................................................................................................. 
โดยมีประวตัิโดยยอ่ ดงันี   
วนั/เดือน/ปีเกิด............................................................................อาย.ุ..................ปี เพศ.............................. 
ถือหุ้น บริษัท ปริญสริิ จํากดั (มหาชน)  จํานวน.....................................................หุ้น 

 

การศึกษา 

สถาบนั........................................................................วฒุิการศกึษา........................................................... 
สถาบนั........................................................................วฒุิการศกึษา........................................................... 
สถาบนั........................................................................วฒุิการศกึษา........................................................... 
 

ประสบการณ์ทาํงาน 

บริษัท.............................................................ตําแหนง่.......................................ช่วงเวลา............................ 
บริษัท.............................................................ตําแหนง่.......................................ช่วงเวลา............................ 
บริษัท.............................................................ตําแหนง่.......................................ช่วงเวลา............................ 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื
นในปัจจุบัน :  
บริษัท................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ 

(    ) กรรมการบริษัท   (    ) กรรมการบริหาร 

(    ) กรรมการตรวจสอบ   (    ) อื�น ๆ 

 

บริษัท................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ 

(    ) กรรมการบริษัท   (    ) กรรมการบริหาร 

(    ) กรรมการตรวจสอบ   (    ) อื�น ๆ 

บริษัท................................................................................... 



โปรดระบปุระเภทของกรรมการ 

(    ) กรรมการบริษัท   (    ) กรรมการบริหาร 

(    ) กรรมการตรวจสอบ   (    ) อื�น ๆ 

 

บริษัท................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ 

(    ) กรรมการบริษัท   (    ) กรรมการบริหาร 

(    ) กรรมการตรวจสอบ   (    ) อื�น ๆ 

 

2.ชื
อ........................................................................................................................................................... 
เหตุผลที
เสนอ
.............................................................................................................................................. 
โดยมีประวตัิโดยยอ่ ดงันี   
วนั/เดือน/ปีเกิด............................................................................อาย.ุ..................ปี เพศ.............................. 
ถือหุ้น บริษัท ปริญสริิ จํากดั (มหาชน)  จํานวน.....................................................หุ้น 

 

การศึกษา 

สถาบนั........................................................................วฒุิการศกึษา........................................................... 
สถาบนั........................................................................วฒุิการศกึษา........................................................... 
สถาบนั........................................................................วฒุิการศกึษา........................................................... 
 

ประสบการณ์ทาํงาน 

บริษัท.............................................................ตําแหนง่.......................................ช่วงเวลา............................ 
บริษัท.............................................................ตําแหนง่.......................................ช่วงเวลา............................ 
บริษัท.............................................................ตําแหนง่.......................................ช่วงเวลา............................ 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื
นในปัจจุบัน :  
บริษัท................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ 

(    ) กรรมการบริษัท   (    ) กรรมการบริหาร 

(    ) กรรมการตรวจสอบ   (    ) อื�น ๆ 

 

บริษัท................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ 

(    ) กรรมการบริษัท   (    ) กรรมการบริหาร 

(    ) กรรมการตรวจสอบ   (    ) อื�น ๆ 

บริษัท................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ 



(    ) กรรมการบริษัท   (    ) กรรมการบริหาร 

(    ) กรรมการตรวจสอบ   (    ) อื�น ๆ 

 

บริษัท................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ 

(    ) กรรมการบริษัท   (    ) กรรมการบริหาร 

(    ) กรรมการตรวจสอบ   (    ) อื�น ๆ 

 
 
       ลงชื�อ..................................................... 
               (                                                   ) 
 
 
 

หมายเหต ุเอกสารหลกัฐานที�ผู้ ถือหุ้นต้องแนบพร้อม มดีงันี   
1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอื�นจากบริษัท ศนูย์

รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จํากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2. หลกัฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบสาํเนาบตัรประจําตวั
ประชาชน หรือ หนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง และ
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ต้องแนบสาํเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล และสาํเนาบตัรประจําตวั
ประชาชน หรือ หนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที�ได้ลงชื�อใน
แบบขอเสนอนี   พร้อมทั  งรับรองสาํเนาถกูต้อง 

3. หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
ด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศกึษา และประวตัิการทํางาน 

 
 
 

 


