
การเสนอระเบียบการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 

หลกัเกณฑก์ารใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระ 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 

วตัถุประสงค ์

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และค านึงถึงความส าคญัของผูถื้อหุน้ บริษทัฯจึงมีนโยบายใหผู้ ้

ถือหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เป็นการล่วงหนา้ ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนด 

หลกัเกณฑ ์

1. คุณสมบติัของผูถื้อหุน้ท่ีจะมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ท่ี

ประสงคจ์ะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ตอ้งถือหุน้อยา่งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 100,000 หุน้ 

โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนักไ็ด ้และเป็นการถือหุน้อยา่งต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุน้

จนถึงวนัท่ีเสนอช่ือบุคคลเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน 

2. ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1 ของหลกัเกณฑน้ี์ สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ได ้โดยกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี” พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานท่ี

เก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ ส่งถึงบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2562 ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

บริษทั พรีบิลท์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 503 ช้ัน 1 เมืองทองธานี 3 ถนนบอนด์สตรีท 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบุรี 11120 

กรณีผูถื้อหุน้หลายราย รวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอก 

“แบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้” และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมส่งเป็นชุด

เดียวกนั 

3. หลกัเกณฑก์ารเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม 

บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่บรรจุเร่ืองดงัต่อไปน้ีเป็นวาระการประชุม 

1. เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั 

2. เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการได ้

3. เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแลว้ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา และเร่ืองดงักล่าว

ไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั เวน้



แต่ขอ้เทจ็จริงในการน าเสนอคร้ังใหม่ จะไดมี้การเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัจากขอ้เทจ็จริงในขณะท่ี

น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังก่อน 

4. เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้มีคุณสมบติัไม่ครบถว้น ใหข้อ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ 

หรือเสนอมาไม่ทนัภายในเวลาท่ีก าหนด 

5. เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชนต่์อการด าเนินงานของบริษทั หรือ เป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

ใดโดยเฉพาะ 

6. เร่ืองท่ีเสนอ หรือหลกัฐานประกอบการเสนอของผูถื้อหุน้นั้นมีขอ้ความท่ีไม่ตรงตามความจริง หรือมี

ขอ้ความคลุมเครือ 

7. เร่ืองท่ีเป็นอ านาจการบริหารจดัการของบริษทั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนเสียหายอยา่งมี

นยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

8. เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ี

ก ากบัดูแลบริษทั หรือเร่ืองท่ีไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั 

9. เร่ืองซ่ึงตามปกติกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บการพิจารณาจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และบริษทัได้

ด าเนินการก าหนดเป็นวาระการประชุมทุกคร้ัง 

10. เร่ืองท่ีบริษทัไดด้ าเนินการแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

 

(1) ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/........)_________________________________________________________ 

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีบิลท ์จ ากดั (มหาชน) จ านวน____________________________________________หุน้ 

อยูบ่า้นเลขท่ี ______________________ถนน_____________________ต าบล/แขวง_______________________ 

อ าเภอ/เขต________________________จงัหวดั_______________________รหสัไปรษณีย_์________________ 

หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ_________________________หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน___________________ 

E-mail (ถา้มี)___________________________________________________________ 

(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

เร่ือง______________________________________________________________________________________ 

(3) โดยมีขอ้เสนอเพ่ือพิจารณา_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

และมีขอ้มูลประกอบท่ีเป็นประโยชนต่์อการพิจารณา (เช่น ขอ้เทจ็จริง หรือ เหตุผล เป็นตน้) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

ซ่ึงมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จ านวน____________________แผน่ 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความในแบบเสนอระเบียบวาระน้ี หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพ่ิมเติม

ถูกตอ้งทุกประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงัน้ี 

 __________________________________ผูถื้อหุน้ 

 (_________________________________) 

 วนัท่ี______________________________ 

 

หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุน้ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพยห์รือหลกัฐานอ่ืน จากตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัร



ประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีไดล้งช่ือในแบบฯ ฉบบั

น้ี พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2. ผูถื้อหุน้สามารถส่งแบบ อยา่งไม่เป็นทางการ ทางโทรสารท่ี 0-2960-1394 หรือทาง Email Address ของบริษทั 

ir@prebuilt.co.th หรือ Website ของบริษทั http://www.prebuilt.co.th ก่อนส่งตน้ฉบบั 

3. ตน้ฉบบัของแบบเสนอระเบียบวาระ จะต้องส่งถึงบริษทัภายในวนัที่ 31 มกราคม 2562 เพ่ือใหค้ณะกรรมการ

พิจารณา ตามหลกัเกณฑข์องบริษทั และเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

4. ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระ ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกแบบ และลงช่ือไวเ้ป็น

หลกัฐานทุกรายแลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนั ตามหลกัเกณฑใ์นการเสนอระเบียบวาระ 

5. กรณีท่ีผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายราย เสนอระเบียบวาระมากกวา่ 1 ระเบียบวาระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท า แบบ 1 

แบบต่อ 1 ระเบียบวาระและด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์ในการเสนอระเบียบวาระ 

6. กรณีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ-สกลุ จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าว พร้อมทั้ง

รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

7. บริษทั พรีบิลท ์จ ากดั (มหาชน) จะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือ ไม่สามารถ

ติดต่อได ้หรือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น หรือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นหรือมีลกัษณะ

ตอ้งหา้ม 

 
กรุณาส่ง 

เลขานุการบริษทั 
บริษทั พรีบิลท ์จ ากดั(มหาชน) 
เลขท่ี 503 ชั้น 1 เมืองทองธานี 3 ถนนบอนดส์ตรีท 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบุรี 11120 
ประเทศไทย 

       (แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี) 
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