การเสนอวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผถู้ ือหุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
วัตถุประสงค์
บริษัท ปริญสิริ จากัด (มหาชน) คานึงถึงความสาคัญของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่า
เทียมกัน เพื่อเป็ นการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดีในการให้ผถู้ ือหุน้ มีส่วนร่วมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
มากขึน้ ดังนัน้ ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอเรื่องที่ผถู้ ือหุน้ เห็นว่าสาคัญและเป็ น
ประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ท่ี
บริษัทฯ กาหนด
หลักเกณฑ์
1. คุณ สมบัติของผูถ้ ื อหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม ต้องถือหุน้ อย่างต่อเนื่อง
ไม่ น้อ ยกว่าร้อ ยละ 0.1 ของหุ้น บริษั ท ฯ ทั้งหมด โดยอาจเป็ น ผู้ถือ หุ้น รายเดี ยวหรือหลายราย
รวมกันก็ได้ และเป็ นการถือหุน้ อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุน้ จนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุใน
วาระการประชุมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน
2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี ้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุ
เป็ นวาระการประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจ าปี 2563” หรือ อาจแจ้งเรื่ อ งอย่ า งไม่ เป็ น ทางการทางโทรสารที่ 02-590-0271 , E-mail
address สานัก เลขานุ ก ารและกฎหมาย nutchunan@prinsiri.com ก่ อ นส่ งต้น ฉบับ “แบบขอ
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563” พร้อมแนบเอกสารการถือ
หุ้น ที่ เกี่ ย วข้อ งอย่ า งครบถ้ว นและสมบู ร ณ์ ได้แ ก่ หนัง สื อ รับ รองจ ากบริษั ท หลัก ทรัพ ย์ หรื อ
หลักฐานอื่นจาก บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ท่ี จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 ตามที่อยู่ดงั นี ้
สานักเลขานุการและกฎหมาย
บมจ. ปริญสิริ
เลขที่ 244 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
กรณีผถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอวาระ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563” และส่งชื่อไว้เป็ นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็ น
ชุดเดียวกัน

3. เพื่อให้การดาเนินการประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่บรรจุเรื่อง
ดังต่อไปนีเ้ ป็ นวาระการประชุม
1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริษทั ฯ จะดาเนินการได้
3) เรื่องที่ผถู้ ือหุน้ ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
และได้รบั มติสนับสนุนด้วยเสียงที่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
โดยที่ขอ้ เท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
4) เรื่องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วน
ให้ขอ้ มูลหรือเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลาที่กาหนด
5) เรื่องที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ
6) เรื่องที่เสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผูถ้ ือหุน้ นัน้ มีขอ้ ความที่ไม่ตรงตามความ
เป็ นจริงหรือมีขอ้ ความคลุมเครือ
7) เรื่องที่เป็ นอานาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ
เว้นแต่เป็ นกรณีท่กี ่อให้เกิดความ
เดือดร้อนเสียหายอย่างมีนยั สาคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
8) เรื่องที่ขดั กับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กากับดูแล หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ และจริยธรรมการดาเนิน
ธุรกิจ
9) เรื่องซึง่ ตามปกติกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั การพิจารณาจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ
บริษัทฯ ได้ดาเนินการกาหนดเป็ นวาระการประชุมทุกครัง้
10) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการแล้ว
11) เรื่องที่ซา้ กับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว
4. กรรมการอิสระของบริษัทฯเป็ นผูพ้ ิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผถู้ ือหุน้ เสนอก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุมในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 สาหรับวาระที่ไม่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบพร้อมชีแ้ จงเหตุผลทาง Web site ของบริษัท
หรือช่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูลอื่นที่เหมาะสมภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ต่อไป

แบบขอเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2563
บริษัท ปริญสิริ จากัด (มหาชน)
วันที่....................................................
ข้าพเจ้า..................................................................................เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ปริญสิริ จากัด (มหาชน)
ทะเบียนหุน้ เลขที่..........................................................รวม จานวน.........................................................หุน้
อยู่บา้ นเลขที่.................................ถนน..............................................ตาบล/แขวง........................................
อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด.........................................หมายเลขโทรศัพท์......................
มีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญ ประจาปี 2563 ดังนี ้
วาระที่นาเสนอ
1. เรื่อง..........................................................................................................................................
เหตุผลที่เสนอ
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)..........................................................................................................
2. เรื่อง..........................................................................................................................................
เหตุผลที่เสนอ
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)..........................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................
(
)
หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผถู้ ือหุน้ ต้องแนบพร้อม มีดงั นี ้
1. หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และ
กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คล ต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลงชื่อใน
แบบขอเสนอนี ้ พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง

