
การเสนอวาระการประชุม 
หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
วัตถุประสงค์ 

 บริษัท ปริญสิริ จ ากดั (มหาชน) ค านึงถึงความส าคญัของผู้ ถือหุ้นทกุรายด้วยความเสมอภาคและเท่า
เทียมกนั เพื่อเป็นการสง่เสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในการให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี
มากขึน้ ดงันัน้ ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ จงึเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเหน็วา่ส าคญัและเป็น
ประโยชน์แก่บริษัทฯ เพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ า ปี 2561 ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
บริษัทฯ ก าหนด 

 

หลักเกณฑ์ 

1. คุณสมบัติของผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น        
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจใุนวาระการประชมุ ต้องถือหุ้นอย่างต่อเน่ือง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของหุ้ นบริษัทฯ ทัง้หมด โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้ นรายเดียวหรือหลายราย
รวมกนัก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุใน
วาระการประชมุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 12 เดือน 

2. การเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจวุาระการประชมุ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลกัเกณฑ์นี ้สามารถเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุ
เป็นวาระการประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2561” หรืออาจแจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารท่ี 0 -2617-6910 , E-mail 
address ส านักเลขานุการและกฎหมาย nutchunan@prinsiri.com ก่อนส่งต้นฉบับ  “แบบขอ
เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561” พร้อมแนบเอกสารการถือ
หุ้ นท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ 
หลกัฐานอ่ืนจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของคณะกรรมการ (ถ้ามี) สง่ถงึบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2561 ตามท่ีอยูด่งันี ้

 

ส านกัเลขานกุารและกฎหมาย 

บมจ. ปริญสริิ 

เลขท่ี 123 อาคารซนัทาวเวอร์ส เอ ชัน้ 17 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 

เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
 

กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุ
เป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561” และสง่ช่ือไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวบรวมสง่เป็น
ชดุเดียวกนั 

mailto:nutchunan@prinsiri.com


3. เพ่ือให้การด าเนินการประชมุเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไมบ่รรจเุร่ือง
ดงัตอ่ไปนีเ้ป็นวาระการประชมุ 

1) เร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ 

2) เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษัทฯ จะด าเนินการได้ 

3) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา 
และได้รับมติสนบัสนนุด้วยเสียงที่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนสทิธิออกเสียงทัง้หมด 
โดยท่ีข้อเทจ็จริงยงัไมไ่ด้เปลี่ยนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

4) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วน ให้ข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานไม่
ครบถ้วน ไมเ่พียงพอ หรือเสนอมาไมท่นัภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

5) เร่ืองที่ไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ 

6) เร่ืองที่เสนอ หรือหลกัฐานประกอบการเสนอของผู้ ถือหุ้นนัน้มีข้อความท่ีไมต่รงตามความ
เป็นจริงหรือมีข้อความคลมุเครือ 

7) เร่ืองที่เป็นอ านาจการบริหารจดัการของบริษัทฯ เว้นแตเ่ป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนเสียหายอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

8) เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ข้อบงัคบัทางการ หรือหน่วยงานที่ก ากบัดแูล หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องหรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัทฯ และจริยธรรมการด าเนิน
ธุรกิจ 

9) เร่ืองซึง่ตามปกติกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและ
บริษัทฯ ได้ด าเนินการก าหนดเป็นวาระการประชมุทกุครัง้ 

10) เร่ืองที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว 

11) เร่ืองที่ซ า้กบัเร่ืองท่ีได้เสนอมาก่อนแล้ว 

4. กรรมการอิสระของบริษัทฯเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัท โดยเร่ืองที่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจเุป็นวาระการ
ประชมุในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ส าหรับวาระท่ีไมไ่ด้รับความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบพร้อมชีแ้จงเหตผุลทาง Web site ของบริษัท 
หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูอ่ืนท่ีเหมาะสมภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 ตอ่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษัท ปริญสิริ จ ากัด (มหาชน) 

 

       วนัท่ี.................................................... 
 

ข้าพเจ้า..................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ปริญสิริ จ ากดั (มหาชน) 
ทะเบียนหุ้นเลขท่ี..........................................................รวม จ านวน.........................................................หุ้น 
อยูบ้่านเลขท่ี.................................ถนน..............................................ต าบล/แขวง........................................ 
อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.........................................หมายเลขโทรศพัท์...................... 
มีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชมุในการประชมุสามญั ประจ าปี 2561 ดงันี ้

วาระที่น าเสนอ 

 1. เร่ือง.......................................................................................................................................... 
     เหตผุลที่เสนอ
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
                 รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี).......................................................................................................... 
 2. เร่ือง.......................................................................................................................................... 
     เหตผุลที่เสนอ
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
                 รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี).......................................................................................................... 
 
 

       ลงช่ือ..................................................... 
               (                                                   ) 
 

หมายเหต ุเอกสารหลกัฐานท่ีผู้ ถือหุ้นต้องแนบพร้อม มีดงันี ้

1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอ่ืนจากบริษัท ศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง และ
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจท่ีได้ลงช่ือใน
แบบขอเสนอนี ้พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง  

 

 


