
การเสนอวาระการประชุม 
หลกัเกณฑก์ารใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
วัตถุประสงค ์

 บรษิัท ปรญิสิร ิจ ากัด (มหาชน) ค านึงถึงความส าคญัของผูถื้อหุน้ทุกรายดว้ยความเสมอภาคและเท่า
เทียมกนั เพื่อเป็นการส่งเสรมิการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในการใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนรว่มในการประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี
มากขึน้ ดงันัน้ ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้บรษิัทฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องที่ผูถื้อหุน้เห็นว่าส าคญัและเป็น
ประโยชนแ์ก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ า ปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่
บรษิัทฯ ก าหนด 

 

หลักเกณฑ ์

1. คุณสมบัติของผูถื้อหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น        
ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ท่ีประสงคจ์ะเสนอเรื่องเพื่อบรรจใุนวาระการประชุม ตอ้งถือหุน้อย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 0.1 ของหุ้นบริษัทฯ ทั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย
รวมกันก็ได ้และเป็นการถือหุน้อย่างต่อเนื่องนบัจากวนัที่ถือหุน้จนถึงวนัที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุใน
วาระการประชมุเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน 

2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจวุาระการประชมุ 

ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1 ของหลักเกณฑน์ี ้สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุ
เป็นวาระการประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2563” หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่  02-590-0271 , E-mail 
address ส านักเลขานุการและกฎหมาย nutchunan@prinsiri.com ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบขอ
เสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563” พรอ้มแนบเอกสารการถือ
หุ้นที่ เก่ียวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ 
หลักฐานอื่นจาก บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หรือ ตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนท์ี่ จะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณา
ของคณะกรรมการ (ถา้มี) ส่งถึงบรษิัทฯ ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 ตามที่อยู่ดงันี ้
 

ส านกัเลขานกุารและกฎหมาย 

บมจ. ปรญิสิร ิ
เลขที่ 244 ถนนวชัรพล แขวงทา่แรง้ 

เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230 
 

กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563” และส่งชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมส่งเป็น
ชดุเดียวกนั 

 

mailto:nutchunan@prinsiri.com


3. เพื่อใหก้ารด าเนินการประชมุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจเุรื่อง
ดงัต่อไปนีเ้ป็นวาระการประชมุ 

1) เรื่องที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบรษิัทฯ 

2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บรษิทัฯ จะด าเนินการได ้

3) เรื่องที่ผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพจิารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
และไดร้บัมติสนบัสนนุดว้ยเสียงที่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด 
โดยที่ขอ้เท็จจรงิยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั 

4) เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้น ใหข้อ้มลูหรือเอกสารหลกัฐานไม่
ครบถว้น ไม่เพยีงพอ หรือเสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

6) เรื่องที่เสนอ หรือหลกัฐานประกอบการเสนอของผูถื้อหุน้นัน้มีขอ้ความที่ไมต่รงตามความ
เป็นจรงิหรือมีขอ้ความคลมุเครือ 

7) เรื่องที่เป็นอ านาจการบรหิารจดัการของบรษิัทฯ เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความ
เดือดรอ้นเสยีหายอย่างมีนยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

8) เรื่องที่ขดักบักฎหมาย ขอ้บงัคบัทางการ หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดแูล หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งหรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบับรษิัทฯ และจรยิธรรมการด าเนิน
ธุรกิจ 

9) เรื่องซึง่ตามปกติกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัการพิจารณาจากที่ประชมุผูถื้อหุน้และ
บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการก าหนดเป็นวาระการประชมุทกุครัง้ 

10) เรื่องที่บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการแลว้ 

11) เรื่องที่ซ  า้กบัเรื่องที่ไดเ้สนอมาก่อนแลว้ 

4. กรรมการอิสระของบรษิัทฯเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบรษิัท โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัทจะบรรจเุป็นวาระการ
ประชมุในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ส าหรบัวาระท่ีไม่ไดร้บัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรษิัท บรษิัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบพรอ้มชีแ้จงเหตผุลทาง Web site ของบรษิัท 
หรือช่องทางการเผยแพรข่อ้มลูอื่นท่ีเหมาะสมภายในเดือนกมุภาพนัธ ์2563 ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบขอเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 
บริษัท ปริญสิริ จ ากัด (มหาชน) 

 

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

ขา้พเจา้..................................................................................เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ปรญิสิร ิจ ากดั (มหาชน) 
ทะเบียนหุน้เลขท่ี..........................................................รวม จ านวน.........................................................หุน้ 
อยู่บา้นเลขท่ี.................................ถนน..............................................ต าบล/แขวง........................................ 
อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.........................................หมายเลขโทรศพัท.์..................... 
มีความประสงคข์อเสนอวาระการประชมุในการประชมุสามญั ประจ าปี 2563 ดงันี ้
วาระท่ีน าเสนอ 

 1. เรื่อง.......................................................................................................................................... 
     เหตผุลที่เสนอ
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
                 รายละเอียดเพิ่มเติม (ถา้มี).......................................................................................................... 
 2. เรื่อง.......................................................................................................................................... 
     เหตผุลที่เสนอ
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
                 รายละเอียดเพิ่มเติม (ถา้มี).......................................................................................................... 
 
 

       ลงชื่อ..................................................... 
               (                                                   ) 
 

หมายเหต ุเอกสารหลกัฐานท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งแนบพรอ้ม มดีงันี ้
1. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย ์หรอื หลกัฐานอื่นจากบรษิัท ศนูย์

รบัฝากหลกัทรพัย(์ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2. หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และ
กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองนติิบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่ไดล้งชื่อใน
แบบขอเสนอนี ้พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

 


