หลักเกณฑ์ การให้ สทิ ธิผ้ ูถือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
เป็ นการล่ วงหน้ าสําหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการส่งเสริมในเรื่ องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ดังนัน้ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอวาระการ
ประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็ นการล่วงหน้ าได้ ทกุ ปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกําหนดดังต่อไปนี ้
หลักเกณฑ์
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าได้ ต้ องมี
คุณสมบัติดงั นี ้
1.1 เป็ นผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรื อหลายคน ซึง่ ถือหุ้นและมีสทิ ธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของ
จํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท และ
1.2 ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม เป็ นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 เดือน
2. การเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุวาระการประชุม
2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1 ของหลักเกณฑ์นี ้ สามารถเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ น
วาระการประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้ อมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้ องอย่างครบถ้ วนและสมบูรณ์ โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรื อเพื่ออนุมตั ิ
แล้ วแต่กรณี ส่งถึงบริษัทภายในระยะเวลาและช่องทางที่ระบุในข้ อ 4 ของหลักเกณฑ์นี ้
กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอก “แบบขอเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ น
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน แล้ วรวบรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
2.2 เพื่อให้ การดําเนินการประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่ อง
ดังต่อไปนี ้เป็ นวาระการประชุม
(1) เรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท
(2) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออํานาจที่บริษัทจะดําเนินการได้
(3) เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผา่ นมา และได้ รับ
มติสนับสนุนด้ วยเสียงที่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมด
้
โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้ เปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสําคัญ
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(4) เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วน
ให้ ข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน
ไม่เพียงพอ หรื อเสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(5) เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินงานของบริษัท
้ ข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็ นจริ ง
(6) เรื่ องที่เสนอหรื อหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนันมี
หรื อมีข้อความคลุมเครื อ
(7) เรื่ องที่เป็ นอํานาจการบริหารจัดการของบริษัท
เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อน
เสียหายอย่างมีนยั สําคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
(8) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ข้ อบังคับทางการ หรื อหน่วยงานที่กํากับดูแล หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริษัท และจริยธรรมการดําเนินธุรกิจ
(9) เรื่ องซึง่ ตามปกติกฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้
ดําเนินการกําหนดเป็ นวาระการประชุมทุกครัง้
(10) เรื่ องที่บริ ษัทได้ ดําเนินการแล้ ว
(11) เรื่ องที่ซํ ้ากับเรื่ องที่ได้ เสนอมาก่อนแล้ ว
3. ประธานอํานวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริ ษัท จะร่ วมกันพิจารณากลั่นกรองเรื่ องที่
ผู้ถือหุ้นเสนอและตรวจสอบเอกสารในเบื ้องต้ นก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา โดยเรื่ องที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทจะบรรจุเป็ นวาระการประชุมพร้ อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทในหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. ระยะเวลาและช่องทางการเสนอวาระการประชุม
บริษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งข้ อเสนอดังกล่าวข้ างต้ นได้ ทกุ ปี โดยส่งทาง
chinda@sansiri.com หรื อโทรสารหมายเลข 02-201-3477 หรื อทางไปรษณีย์ตามที่อยูด่ งั นี ้

e-mail

address

:

เลขานุการบริ ษัท (สํานักกฎหมาย)
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชัน้ 14
ถนนศรี อยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
5. เงื่อนไขการพิจารณา
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทถือเป็ นที่สดุ ทังนี
้ ้ข้ อเสนอที่ไม่ผา่ นการพิจารณา บริ ษัทจะแจ้ งให้
ผู้ถือหุ้นทราบพร้ อมเหตุผลต่อไป
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