หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ถู ือหุ้นส่ วนน้ อยเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล
เพือ่ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษทั เป็ นการล่ วงหน้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญและสิ ทธิเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย และเพื่อ
เป็ นการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้
เห็นว่าเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด ดังนี้
1 . คุณสมบัตขิ องผู้ถอื หุ้นทีม่ สี ิทธิเสนอ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั จะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั โดยไม่จากัดจานวนหุน้ และระยะเวลาที่ถือหุน้ ของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ราย
เดียวหรื อหลายรายรวมกันก็ได้ และต้องถือหุน้ ในวันที่เสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมหรื อ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
1.2 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุน้ เช่น หนังสื อรับรองการถือหุน้ จากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นต้น
2. หลักเกณฑ์ การเสนอเรื่องเพือ่ พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม
2.1 เงื่อนไขการพิจารณาเรื่ องที่เสนอเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิที่จะนาเสนอเรื่ องที่บริ ษทั เห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม และเป็ นไป
ตามที่กฎหมาย และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกาหนดบรรจุเป็ นวาระการประชุม เว้นแต่เรื่ องดังต่อไปนี้ บริ ษทั จะ
ไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุม
(1) เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั และข้อเท็จจริ งที่กล่าวอ้างโดยผูถ้ ือหุน้ มิได้แสดงถึงเหตุ
อันสมควรเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
(2) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษทั จะดาเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
(3) เรื่ องที่เคยเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแล้วในรอบ12 เดือนที่ผา่ นมา และได้รับมติสนับสนุน
ด้วยคะแนนเสี ยงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั โดยที่ขอ้
เท็จจริ งในเรื่ องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
(4) เรื่ องที่ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั หรื อ ขัดกับกฎหมาย ประกาศ กฎ และ
ระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษทั
(5) เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรื อ กลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ
(6) เรื่ องที่บริ ษทั ได้ดาเนินการแล้ว
(7) เรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอโดยไม่มีขอ้ มูลรายละเอียดเพียงพอ หรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนดข้างต้น
(8) กรณี อื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดทุนหรื อกฎหมายกาหนด
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2.2 ขั้นตอนในการพิจารณา
(1) ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ” (แบบ ก) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ กรณี ผถู ้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอ
วาระการประชุม ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอกรายละเอียดของตนลงในแบบ ก พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
และรวมเป็ นชุดเดียวกัน
(2) จัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริ ษทั พร้อมกับ แบบ ก ดังนี้
(ก) หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสื อรับรองการถือหุน้ จากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่น
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
(ข) เอกสารแสดงตนของผูถ้ ือหุน้
กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้ง
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นนิติบุคคล
- สาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดินทาง
( กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่ได้ลงชื่อใน แบบ ก พร้อมทั้ง
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) นาส่ง แบบ ก พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริ ษทั กาหนด อย่างไม่เป็ นทางการก่อนได้ทางโทรสารหมายเลข
0-2301-1020 หรื อทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-mail) ที่ ircontact@pe.premier.co.th และจัดส่งต้นฉบับ
โดยทางจดหมายลงทะเบียนมาที่ เลขานุการบริ ษทั บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารพรี เมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรี เมียร์ 2 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุ งเทพฯ 10250
(4) คณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอ ซึ่งจะต้องไม่มี
ลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 2.1 (1) – (8)
(5) เรื่ องที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุเป็ นวาระการประชุมในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สาหรับเรื่ องที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริ ษทั จะแจ้ง
ให้ผถู ้ ือหุน้ ที่เสนอทราบพร้อมเหตุผล และจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ
3. หลักเกณฑ์ การเสนอชื่อบุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
3.1 คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
(1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายมหาชนจากัด พรบ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของ
บริ ษทั
(2) มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
(3) ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อเข้าร่ วมเป็ นหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ที่ประกอบกิจการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
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3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา
(1) ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1. ต้องกรอกข้อมูลใน “ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ” ( แบบ ข ) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ กรณี ผถู ้ ือหุน้ หลายรายรวม
กันเสนอชื่อ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอกรายละเอียดของตนในแบบ ข พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็ นชุด
เดียวกัน
(2) ดาเนินการให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกข้อมูลใน “ แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ” ( แบบ ค ) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
(3) จัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริ ษทั ตามที่ระบุในข้อ 2.2 (2) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา และประวัติการทางานของบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อ
(4) นาส่งแบบ ข และแบบ ค พร้อมหลักฐานที่บริ ษทั กาหนด อย่างไม่เป็ นทางการก่อนได้ทางโทรสารหมายเลข
0-2301-1020 หรื อทางจดหมายอิเล็คโทรนิกส์ (e-mail) ที่ ircontact@pe.premier.co.th และจัดส่งต้นฉบับ
โดยทางจดหมายลงทะเบียนมาที่เลขานุการบริ ษทั บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 1
อาคารพรี เมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรี เมียร์ 2 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพฯ
10250
(5) คณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(6) บุคคลที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้รับการเสนอชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการ สาหรับบุคคลที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริ ษทั จะแจ้งให้
ผูถ้ ือหุน้ ที่เสนอทราบพร้อมเหตุผล และจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ
4. ช่ วงเวลาทีเ่ ปิ ดรับเรื่อง
ผูถ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งการเสนอเรื่ องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั สามารถส่งหนังสื อแจ้งมาที่บริ ษทั ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่
31 ธันวาคม ของทุกปี
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