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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหุ้น 

เสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2559 

และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

 

1. วัตถุประสงค์ 

 

 บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มคีวามมุง่มัน่ในการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความโปร่งใส ความมีคณุธรรม จริยธรรม  และ ความยัง่ยืน     บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น เสนอ
เร่ืองเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559  และ  เสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแตง่ตัง้
เป็นกรรมการ บริษัท ตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด 

 

2. คุณสมบตัิของผู้ถอืหุ้น 

 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสทิธิในการหุ้น เสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2559     และ  
เสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท ดงันี ้
 2.1  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดยีวหรือหลายรายรวมกนัได้ มีสดัสว่นการถือหุ้นขัน้ต ่า ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด 

 2.2  ถือหุ้นบริษัทฯ  ในสดัสว่นท่ีก าหนดตามข้อ  2.1   ตอ่เนื่องเป็นเวลาไมน้่อยกวา่  1 ปี และ ต้องถือหุ้นในวนัท่ี 

เสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น   ประจ าปี   2559     หรือ     วนัท่ีเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

 2.3  สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุ้น  เช่น  ส าเนาใบหุ้น   หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์  หรือ   หลกัฐาน
จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นต้น 

 

3.  หลกัเกณฑ์ในการเสนอ 

 3.1  เร่ืองทีจ่ะไมเ่สนอเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชมุ 
  

 3.1.1  เร่ืองที่ก าหนดในมาตรา 89/28   ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  พ.ศ. 2535   และ
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

 3.1.2  เร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกตขิองบริษัทฯ 

 3.1.3  เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการได้   เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย  ข้อบงัคบั   กฎและระเบียบ
ตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการ หรือ หนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลบริษัทฯ  หรือ  ไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์  ข้อบงัคบั มติที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้น และ การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

 3.1.4  เร่ืองที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 

 3.1.5  เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามทีก่ าหนด   
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3.1.6  เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือ เอกสารไมค่รบถ้วน  ไมเ่พียงพอ หรือ เสนอมาไมท่นัภายในเวลา
ที่ก าหนด หรือ ไมส่ามารถติดตอ่ได้ 

 

3.1.7  เร่ืองที่เป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแตเ่ป็นกรณีทีก่่อให้เกิดความเสยีหาย
อยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม  

3.1.8  เร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่ไมม่คีวามจ าเป็นต้องบรรจเุป็นวาระ 

 

3.2  เสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ 

   

คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัทฯ 

 

1  มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตาม
มาตรา 89/3 พระราชบยัญัตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 68 ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบับริษัทฯ และ การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

2.  มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์กว้างไกล มีคณุธรรม จริยธรรม ประวตัิการท างานท่ีดี มีความรู้ ความสามารถ  และ
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รอบรู้เศรษฐกิจระดบัสากล 

3.   ไมค่วรด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท รวมทัง้บริษัทยอ่ย และ บริษัทร่วม 

 

4.  วิธีการเสนอ 

 

 4.1  การเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชมุ 

 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ  2.  ต้องด าเนินการเติมข้อมลูใน   “ใบขอเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาเป็นวาระ
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559”  (แบบ  ก)    ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือช่ือในสว่นท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้     ที่ 
เว็บไซต์   http://www.principalcapital.co.th/news/news_activities.html   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 

 

4.2  เสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ 

 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ   2.     ต้องด าเนินการเติมข้อมลูใน    “ใบขอเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ”    (แบบ  ข)   ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือช่ือในสว่นท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้          ท่ี 
เว็บไซต์   http://www.principalcapital.co.th/news/news_activities.html   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 
 

5.  ขัน้ตอนการส่ง 
 

  1.  ในกรณีเป็นการเสนอวาระโดยผู้ ถือหุ้นมากกวา่หนึง่ราย ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายเติมรายละเอยีดใน    “ใบขอเสนอ
เร่ืองเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559”  (แบบ  ก)     และ/หรือ  “ใบขอเสนอช่ือบคุคลเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ”   (แบบ  ข) พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ และ รวมเป็นชดุเดียว 

 
 
 

http://www.principalcapital.co.th/news/news_activities.html
http://www.principalcapital.co.th/news/news_activities.html


บริษัท พริน้ซเิพลิ แคปิตอล จาํกัด (มหาชน)   

3 | ห น้ า  

 
 

 
 

 2.  ผู้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัของ     “ใบขอเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น     ประจ าปี 
2559” (แบบ  ก)     และ/หรือ  “ใบขอเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ”    (แบบ  ข)   ที ่
ลงลายมือช่ือ  หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์    ข้อ 2.2 และ 2.3 ให้ถงึบริษัทฯ    ภายในวันที่  31 ธันวาคม 2558 

ตามที่อยูด่งันี ้
 
 
 

   คณุชยาภรณ์ เลือ่นนภาวรรณ 

เลขานกุารบริษัท 

   บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)  
   ชัน้  23 อาคารบางกอกบิสซเินสเซ็นเตอร์ 
   29 ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 

   กรุงเทพฯ 10110 

  
 

 3.   ผู้ ถือหุ้นอาจแจ้งเร่ืองอยา่งไมเ่ป็นทางการทางโทรสาร หมายเลข  0-2714-2185 หรือ  E-mail Address   ที ่  
เลขานกุารบริษัท  chayaporn@principalcapital.co.th  

 
 4.  เร่ืองและ/หรือรายช่ือบคุคลทีผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท     บริษัทฯ    จะบรรจเุป็นวาระการ
ประชมุ  และรายช่ือบคุคลในหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559  พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท    
 

5.  เร่ืองและ/หรือรายช่ือบคุคลทีไ่มผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ผา่นเว็บไซต์ชองบริษัทฯ  และ แจ้งให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ทราบ 

 

 6.  เอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณา โปรดดรูายละเอยีดได้จาก แบบ ก,  แบบ ข และ แบบ ข - 1 
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