การเสนอวาระการประชุม
หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557
วัตถุประสงค
บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) คํานึงถึงความสําคัญของผูถือหุนทุกรายดวยความเสมอภาคและเทา
เทียมกัน เพื่อเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีในการใหผูถือหุนมีสวนรวมในการประชุมผูถือหุนประจําป
มากขึ้น ดังนั้น กอนการประชุมผูถือหุนบริษัทฯ จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องที่ผูถือหุนเห็นวาสําคัญและเปน
ประโยชนแกบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเปน วาระการประชุม สามัญผูถือหุน ประจํา ป 2557 ตามหลักเกณฑที่
บริษัทฯ กําหนด
หลักเกณฑ
1. คุณสมบัติของผูถือหุน ที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม สามัญผูถือหุ น
ผูถือหุนของบริษัทฯ ที่ประสงคจะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม ตองถือหุนอยางตอเนื่อง
ไมน อยกว าร อยละ 0.1 ของหุน บริ ษัท ฯ ทั้งหมด โดยอาจเป นผู ถือหุน รายเดียวหรือหลายราย
รวมกันก็ได และเปนการถือหุนอยางตอเนื่องนับ จากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เ สนอเรื่องเพื่อบรรจุใน
วาระการประชุมเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน
2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม
ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1 ของหลักเกณฑนี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุ
เปนวาระการประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปน วาระการประชุม สามัญผูถือหุน
ประจําป 2557” หรื ออาจแจง เรื่ องอย างไม เป นทางการทางโทรสารที่ 0-2617-6910 , E-mail
address สํานักเลขานุการและกฎหมาย wanida@prinsiri.com กอนสงตน ฉบับ “แบบขอเสนอ
เรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557” พรอมแนบเอกสารการถือหุนที่
เกี่ยวของอยางครบถวนและสมบูรณ ไดแก หนังสือรับ รองจากบริษัทหลักทรัพย หรือ หลักฐานอื่น
จาก บริษัท ศูนยรับ ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และเอกสารประกอบเพิ่ ม เติ ม ที่ จ ะเป น ประโยชน ที่ จ ะเป น ประโยชน ต อ การพิ จารณาของ
คณะกรรมการ (ถามี) สงถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 ตามที่อยูดังนี้
สํานักเลขานุการและกฎหมาย
บมจ. ปริญสิริ
เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอรส เอ ชั้น 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผูถือหุนทุกรายตองกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เปนวาระการประชุมสามัญผูถอื หุน ประจําป 2557” และสงชื่อไวเ ปนหลักฐาน แลวรวบรวมสงเปน
ชุดเดียวกัน

3. เพื่อใหการดําเนินการประชุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไมบรรจุเรื่อง
ดังตอไปนี้เปนวาระการประชุม
1) เรื่องที่เกี่ยวกับ การดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
2) เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทฯ จะดําเนินการได
3) เรื่องที่ผูถือหุนไดเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผานมา
และไดรับมติสนับ สนุนดวยเสียงที่นอยกวารอยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
โดยที่ขอเท็จจริงยังไมไดเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ
4) เรื่องที่เสนอโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบถวน
ใหขอมูลหรือเอกสารหลักฐานไม
ครบถวน ไมเพียงพอ หรือเสนอมาไมทันภายในระยะเวลาที่กําหนด
5) เรื่องที่ไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ
6) เรื่องที่เสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผูถือหุนนั้นมีขอความที่ไมตรงตามความ
เปนจริงหรือมีขอความคลุมเครือ
7) เรื่องที่เปนอํานาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ
เวนแตเปนกรณีที่กอใหเกิดความ
เดือดรอนเสียหายอยางมีนัยสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม
8) เรื่องที่ขัดกับ กฎหมาย ขอบังคับทางการ หรือหนวยงานที่กํากับดูแล หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของหรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับบริษัทฯ และจริยธรรมการดําเนิน
ธุรกิจ
9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกําหนดใหตองไดรับ การพิจารณาจากที่ประชุมผูถือหุนและ
บริษัทฯ ไดดําเนินการกําหนดเปนวาระการประชุมทุกครั้ง
10) เรื่องที่บริษัทฯ ไดดําเนินการแลว
11) เรื่องที่ซ้ํากับ เรื่องที่ไดเสนอมากอนแลว
4. กรรมการอิสระของบริษัทฯ
เปนผูพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผูถือหุนเสนอกอนนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเปนวาระการ
ประชุมในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 สําหรับ วาระที่ไมไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจงใหผูถือหุนรับทราบพรอมชี้แจงเหตุผลทาง Web site ของบริษัท
หรือชองทางการเผยแพรขอมูลอื่นที่เหมาะสมภายในเดือนกุมภาพันธ 2557 ตอไป

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557
บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน)
วันที.่ ...................................................
ขาพเจา..................................................................................เปนผูถือหุนของบริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน)
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1. เรื่อง..........................................................................................................................................
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ลงชื่อ.....................................................
(
)
หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผูถือหุนตองแนบพรอม มีดังนี้
1. หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับ รองจากบริษัทหลักทรัพย หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย
รับ ฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. หลักฐานแสดงตน ไดแก กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) พรอมลงนามรับ รองสําเนาถูกตอง และ
กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงชื่อใน
แบบขอเสนอนี้ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

