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หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคล 
เพือ่รับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  

 
 บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัและสิทธิเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ทุกราย และเพื่อ 
เป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงันั้นก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  บริษทัจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ 
เห็นวา่เป็นประโยชน์แก่บริษทั  เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณา 
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด ดงัน้ี  
 
1 .  คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้นทีม่สิีทธิเสนอ 
  ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับ 
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยไม่จ ากดัจ านวนหุน้และระยะเวลาท่ีถือหุน้ของบริษทั เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัราย   
          เดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้และตอ้งถือหุน้ในวนัท่ีเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือ 
          เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ   
1.2  สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุน้ เช่น หนงัสือรับรองการถือหุน้จากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจาก  
          ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  เป็นตน้ 

 
2.   หลกัเกณฑ์การเสนอเร่ืองเพือ่พจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม 
            2.1 เง่ือนไขการพิจารณาเร่ืองท่ีเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 
                         บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะน าเสนอเร่ืองท่ีบริษทัเห็นวา่เป็นประโยชน์ต่อบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม และเป็นไป 
                    ตามท่ีกฎหมาย และระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดบรรจุเป็นวาระการประชุม  เวน้แต่เร่ืองดงัต่อไปน้ี  บริษทัจะ 
                    ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม   
                         (1)   เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้เทจ็จริงท่ีกล่าวอา้งโดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถึงเหต ุ
                                 อนัสมควรเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 
                         (2)   เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการใหเ้กิดผลตามท่ีประสงค ์
                         (3)   เร่ืองท่ีเคยเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแลว้ในรอบ12 เดือนท่ีผา่นมา  และไดรั้บมติสนบัสนุน 
                                 ดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั โดยท่ีขอ้ 
                                 เท็จจริงในเร่ืองนั้นยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 
                         (4)   เร่ืองท่ีไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั หรือ ขดักบักฎหมาย ประกาศ กฎ และ 
                                 ระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ  หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลบริษทั 
                         (5)   เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ 
                         (6)   เร่ืองท่ีบริษทัไดด้ าเนินการแลว้ 
                         (7)   เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เสนอโดยไม่มีขอ้มูลรายละเอียดเพียงพอ หรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนดขา้งตน้ 
                         (8)   กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการตลาดทุนหรือกฎหมายก าหนด   
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           2.2   ขั้นตอนในการพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
          (1)   ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1.  ตอ้งกรอกขอ้มูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามญั 
   ผูถื้อหุน้ประจ าปี” (แบบ ก) ใหค้รบถว้น พร้อมทั้งลงลายมือช่ือ กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอ 
   วาระการประชุม ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกรายละเอียดของตนลงในแบบ ก  พร้อมทั้งลงลายมือช่ือ 
   และรวมเป็นชุดเดียวกนั 
                         (2)  จดัเตรียมเอกสารหลกัฐานท่ีจะตอ้งจดัส่งใหบ้ริษทัพร้อมกบั แบบ ก  ดงัน้ี 
                                (ก)   หลกัฐานการถือหุน้  ไดแ้ก่  หนงัสือรับรองการถือหุน้จากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืน 
           จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
                                (ข)   เอกสารแสดงตนของผูถื้อหุน้ 
                                        กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา                
                                        -  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้ง 
                                            ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                                       กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล        
                                       -   ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล  และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือหนงัสือเดินทาง 
                                           ( กรณีเป็นชาวต่างประเทศ ) ของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามท่ีไดล้งช่ือใน แบบ ก พร้อมทั้ง 
                                           ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                         (3)  น าส่ง แบบ ก  พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีบริษทัก าหนด อยา่งไม่เป็นทางการก่อนไดท้างโทรสารหมายเลข 
                                0-2301-1020 หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-mail) ท่ี ircontact@pe.premier.co.th และจดัส่งตน้ฉบบั 
  โดยทางจดหมายลงทะเบียนมาท่ี เลขานุการบริษทั บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน)   
  เลขท่ี 1 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  
  กรุงเทพฯ 10250 
                         (4)  คณะกรรมการจะเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมท่ีผูถื้อหุน้เสนอ ซ่ึงจะตอ้งไม่มี 
                                ลกัษณะเขา้ข่ายตามขอ้  2.1 (1) – (8)   
                         (5)  เร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 
                                พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ส าหรับเร่ืองท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษทัจะแจง้ 
                                ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเสนอทราบพร้อมเหตผุล และจะช้ีแจงเหตุผลใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ 
 
3.   หลกัเกณฑ์การเสนอช่ือบุคคลเพือ่รับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการ   
           3.1   คุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  
                       (1)   มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายมหาชนจ ากดั พรบ.หลกัทรัพย ์
                               และตลาดหลกัทรัพย ์ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และขอ้บงัคบัของ 
                               บริษทั  

(2) มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
(3) ไม่เป็นผูถื้อหุน้หรือเขา้ร่วมเป็นหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการหรือพนกังานของบริษทัท่ีประกอบกิจการ 
  อนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย 
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3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา 

  (1)   ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตาม ขอ้ 1.  ตอ้งกรอกขอ้มูลใน  “ แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณา 
  เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ”  ( แบบ ข ) ใหค้รบถว้น พร้อมทั้งลงลายมือช่ือ กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวม 
  กนัเสนอช่ือ ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกรายละเอียดของตนในแบบ ข พร้อมทั้งลงลายมือช่ือและรวมเป็นชุด 
  เดียวกนั 

                       (2)   ด าเนินการใหบุ้คคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือกรอกขอ้มูลใน “ แบบขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อ 
  รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ” ( แบบ ค ) ใหค้รบถว้น พร้อมทั้งลงลายมือช่ือ 
                       (3)   จดัเตรียมเอกสารหลกัฐานท่ีจะตอ้งจดัส่งใหบ้ริษทั ตามท่ีระบุในขอ้ 2.2  (2) ใหค้รบถว้น พร้อมทั้งเอกสาร 
                               ประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ หลกัฐานการศึกษา และประวติัการท างานของบุคคลท่ีไดรั้บ 
  การเสนอช่ือ  

  (4)   น าส่งแบบ ข และแบบ ค พร้อมหลกัฐานท่ีบริษทัก าหนด อยา่งไม่เป็นทางการก่อนไดท้างโทรสารหมายเลข 
  0-2301-1020 หรือทางจดหมายอิเลค็โทรนิกส์ (e-mail) ท่ี ircontact@pe.premier.co.th และจดัส่งตน้ฉบบั 
  โดยทางจดหมายลงทะเบียนมาท่ีเลขานุการบริษทั  บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี 1  
   อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ  
  10250 

                       (5)   คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
                       (6)   บุคคลท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะไดรั้บการเสนอช่ือในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อม 
  ความเห็นของคณะกรรมการ  ส าหรับบุคคลท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  บริษทัจะแจง้ให ้
  ผูถื้อหุน้ท่ีเสนอทราบพร้อมเหตุผล  และจะช้ีแจงเหตุผลใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ   
 

4. ช่วงเวลาทีเ่ปิดรับเร่ือง   
           ผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งการเสนอเร่ืองเพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัสามารถส่งหนงัสือแจง้มาท่ีบริษทัไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี  
31 ธนัวาคม ของทุกปี  
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