การเสนอวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
วัตถุประสงค์
บริ ษัท ปริ ญสิริ จํากัด (มหาชน) คํานึงถึงความสําคัญของผู้ถือหุ้นทุกรายด้ วยความเสมอภาคและเท่า
เทียมกัน เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที่ดีในการให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นร่ วมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี
มากขึ ้น ดังนัน้ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเห็นว่าสําคัญและเป็ น
ประโยชน์แก่บริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ตามหลักเกณฑ์ที่
บริ ษัทฯ กําหนด
หลักเกณฑ์
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมี สิทธิ ในการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ที่ประสงค์จะเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม ต้ องถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
ไม่น้ อ ยกว่า ร้ อยละ 0.1 ของหุ้น บริ ษั ท ฯ ทัง้ หมด โดยอาจเป็ น ผู้ถือ หุ้นรายเดี ยวหรื อ หลายราย
รวมกันก็ได้ และเป็ นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุใน
วาระการประชุมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
2. การเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1 ของหลักเกณฑ์นี ้ สามารถเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุ
เป็ นวาระการประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจํ า ปี 2558” หรื ออาจแจ้ ง เรื่ องอย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสารที่ 0-2617-6910 , E-mail
address สํานักเลขานุการและกฎหมาย nutchunan@prinsiri.com ก่อนส่งต้ นฉบับ “แบบขอ
เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558” พร้ อมแนบเอกสารการถือ
หุ้น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งครบถ้ ว นและสมบูร ณ์ ได้ แ ก่ หนัง สื อ รั บ รองจากบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ หรื อ
หลักฐานอื่นจาก บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของคณะกรรมการ (ถ้ ามี) ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558 ตามที่อยูด่ งั นี ้
สํานักเลขานุการและกฎหมาย
บมจ. ปริญสิริ
เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ ส เอ ชัน้ 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอก “แบบขอเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุ
เป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558” และส่งชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน แล้ วรวบรวมส่งเป็ น
ชุดเดียวกัน

3. เพื่อให้ การดําเนินการประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่ อง
ดังต่อไปนี ้เป็ นวาระการประชุม
1) เรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
2) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออํานาจที่บริษัทฯ จะดําเนินการได้
3) เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผา่ นมา
และได้ รับมติสนับสนุนด้ วยเสียงที่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมด
้
โดยที่ข้อเท็จจริ งยังไม่ได้ เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
4) เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วน
ให้ ข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้ วน ไม่เพียงพอ หรื อเสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลาที่กําหนด
5) เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินงานของบริษัทฯ
6) เรื่ องที่เสนอ หรื อหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนันมี
้ ข้อความที่ไม่ตรงตามความ
เป็ นจริงหรื อมีข้อความคลุมเครื อ
7) เรื่ องที่เป็ นอํานาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ
เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ก่อให้ เกิดความ
เดือดร้ อนเสียหายอย่างมีนยั สําคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
8) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ข้ อบังคับทางการ หรื อหน่วยงานที่กํากับดูแล หรื อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องหรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริษัทฯ และจริยธรรมการดําเนิน
ธุรกิจ
9) เรื่ องซึง่ ตามปกติกฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ
บริษัทฯ ได้ ดําเนินการกําหนดเป็ นวาระการประชุมทุกครัง้
10) เรื่ องที่บริษัทฯ ได้ ดําเนินการแล้ ว
11) เรื่ องที่ซํ ้ากับเรื่ องที่ได้ เสนอมาก่อนแล้ ว
4. กรรมการอิสระของบริษัทฯเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัท โดยเรื่ องที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 สําหรับวาระที่ไม่ได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบพร้ อมชี ้แจงเหตุผลทาง Web site ของ
บริษัท หรื อช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ต่อไป

แบบขอเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน)
วันที่....................................................
ข้ าพเจ้ า..................................................................................เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปริ ญสิริ จํากัด (มหาชน)
ทะเบียนหุ้นเลขที่..........................................................รวม จํานวน.........................................................หุ้น
อยูบ่ ้ านเลขที่.................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง........................................
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด.........................................หมายเลขโทรศัพท์......................
มีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญ ประจําปี 2558 ดังนี ้
วาระที่นําเสนอ
1. เรื่ อง..........................................................................................................................................
เหตุผลที่เสนอ
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ามี)..........................................................................................................
2. เรื่ อง..........................................................................................................................................
เหตุผลที่เสนอ
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ามี)..........................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................
(
)
หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องแนบพร้ อม มีดงั นี ้
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานแสดงตน ได้ แก่ กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรื อ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง และ
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล ต้ องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล และสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรื อ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที่ได้ ลงชื่อใน
แบบขอเสนอนี ้ พร้ อมทังรั้ บรองสําเนาถูกต้ อง

