การเสนอระเบียบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่ วงหน้ า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ น้ เสนอระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี และคานึงถึงความสาคัญของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ฯจึงมีนโยบายให้ผู ้
ถือหุ น้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กาหนด
หลักเกณฑ์
1. คุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้ ที่จะมีสิทธิ ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ที่
ประสงค์จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ต้องถือหุ น้ อย่างต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า 100,000 หุน้
โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็ นการถือหุน้ อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุน้
จนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน
2. ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์น้ ี สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ได้ โดยกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี ” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ส่ งถึงบริ ษทั ฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 ตามที่อยูด่ งั นี้
บริษทั พรีบิลท์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 503 ชั้น 1 เมืองทองธานี 3 ถนนบอนด์ สตรีท
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
กรณี ผถู ้ ือหุน้ หลายราย รวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายต้องกรอก
“แบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ” และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่ งเป็ นชุด
เดียวกัน
3. หลักเกณฑ์การเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่บรรจุเรื่ องดังต่อไปนี้เป็ นวาระการประชุม
1. เรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุ รกิจปกติของบริ ษทั
2. เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษทั จะดาเนินการได้
3. เรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผา่ นมา และเรื่ องดังกล่าว

ได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสี ยงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั เว้น

แต่ขอ้ เท็จจริ งในการนาเสนอครั้งใหม่ จะได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญจากข้อเท็จจริ งในขณะที่
นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในครั้งก่อน
4. เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ขอ้ มูลหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ

หรื อเสนอมาไม่ทนั ภายในเวลาที่กาหนด
5. เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษทั หรื อ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล

ใดโดยเฉพาะ
6. เรื่ องที่เสนอ หรื อหลักฐานประกอบการเสนอของผูถ้ ือหุน้ นั้นมีขอ้ ความที่ไม่ตรงตามความจริ ง หรื อมี

ข้อความคลุมเครื อ
7. เรื่ องที่เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของบริ ษทั เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสี ยหายอย่างมี

นัยสาคัญต่อผูถ้ ือหุ น้ โดยรวม
8. เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่

กากับดูแลบริ ษทั หรื อเรื่ องที่ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั
9. เรื่ องซึ่ งตามปกติกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และบริ ษทั ได้

ดาเนินการกาหนดเป็ นวาระการประชุมทุกครั้ง
10. เรื่ องที่บริ ษทั ได้ดาเนิ นการแล้ว

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
(1) ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/........)_________________________________________________________
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) จานวน____________________________________________หุน้
อยูบ่ า้ นเลขที่ ______________________ถนน_____________________ตาบล/แขวง_______________________
อาเภอ/เขต________________________จังหวัด_______________________รหัสไปรษณี ย_์ ________________
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ_________________________หมายเลขโทรศัพท์บา้ น/ที่ทางาน___________________
E-mail (ถ้ามี)___________________________________________________________
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2562
เรื่ อง______________________________________________________________________________________
(3) โดยมีขอ้ เสนอเพื่อพิจารณา_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
และมีขอ้ มูลประกอบที่เป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริ ง หรื อ เหตุผล เป็ นต้น)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ซึ่ งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน____________________แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระนี้ หลักฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม
ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็ นสาคัญ ดังนี้
__________________________________ผูถ้ ือหุน้
(_________________________________)
วันที่______________________________
หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบหลักฐานการถือหุ น้ ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อหลักฐานอื่น จากตลาด
หลักทรัพย์ฯ และในกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นนิติบุคคล จะต้องแนบสาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตร

ประจาตัวประชาชน/หนังสื อเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลงชื่อในแบบฯ ฉบับ
นี้ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
2. ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่ งแบบ อย่างไม่เป็ นทางการ ทางโทรสารที่ 0-2960-1394 หรื อทาง Email Address ของบริ ษทั
ir@prebuilt.co.th หรื อ Website ของบริ ษทั http://www.prebuilt.co.th ก่อนส่ งต้นฉบับ
3. ต้นฉบับของแบบเสนอระเบียบวาระ จะต้ องส่ งถึงบริษทั ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณา ตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั และเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
4. ในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุ น้ หลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายต้องกรอกแบบ และลงชื่อไว้เป็ น
หลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ในการเสนอระเบียบวาระ
5. กรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ รายเดียวหรื อหลายราย เสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทา แบบ 1
แบบต่อ 1 ระเบียบวาระและดาเนินการตามหลักเกณฑ์ ในการเสนอระเบียบวาระ
6. กรณี ผถู ้ ือหุน้ มีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้ง
รับรองสาเนาถูกต้อง
7. บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) จะตัดสิ ทธิ ผถู ้ ือหุน้ ที่ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อไม่ถูกต้อง หรื อ ไม่สามารถ
ติดต่อได้ หรื อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรื อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรื อมีลกั ษณะ
ต้องห้าม
กรุ ณาส่ ง
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด(มหาชน)
เลขที่ 503 ชั้น 1 เมืองทองธานี 3 ถนนบอนด์สตรี ท
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
ประเทศไทย
(แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือหุ้นประจาปี )

