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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหุ้น 

เสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2561 

และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

 

1. วัตถุประสงค์ 

 

 บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) มคีวำมมุง่มัน่ในกำรสง่เสริมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  
และตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนควำมโปร่งใส ควำมมีคณุธรรม จริยธรรม  และ ควำมยัง่ยืน     บริษัทฯ จึงเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้น เสนอ
เร่ืองเพื่อพิจำรณำเป็นวำระกำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561  และ  เสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำแตง่ตัง้
เป็นกรรมกำร บริษัท ตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก ำหนด 

 

2. คุณสมบตัิของผู้ถอืหุ้น 

 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสทิธิในกำรหุ้น เสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำเป็นวำระกำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้น  ประจ ำปี 2561     และ  
เสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท ดงันี ้
 2.1  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอำจเป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดยีวหรือหลำยรำยรวมกนัได้ มีสดัสว่นกำรถือหุ้นขัน้ต ่ำ ไม่
น้อยกวำ่ร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้ทัง้หมด 

 2.2  ถือหุ้นบริษัทฯ  ในสดัสว่นท่ีก ำหนดตำมข้อ  2.1   ตอ่เนื่องเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่  1 ปี และ ต้องถือหุ้นในวนัท่ี 

เสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำเป็นวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น   ประจ ำปี   2561     หรือ     วนัท่ีเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำร
พิจำรณำตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 

 2.3  สำมำรถแสดงหลกัฐำนกำรถือหุ้น  เช่น  ส ำเนำใบหุ้น   หนงัสอืรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์  หรือ   หลกัฐำน
จำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นต้น 

 

3.  หลกัเกณฑ์ในการเสนอ 

 3.1  เร่ืองทีจ่ะไมเ่สนอเพื่อพิจำรณำเป็นวำระกำรประชมุ 
  

 3.1.1  เร่ืองที่ก ำหนดในมำตรำ 89/28   ของพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  พ.ศ. 2535   และ
ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

 3.1.2  เร่ืองที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกตขิองบริษัทฯ 

 3.1.3  เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ ำนำจที่บริษัทฯ จะด ำเนินกำรได้   เร่ืองที่ขดักบักฎหมำย  ข้อบงัคบั   กฎและระเบียบ
ตำ่งๆ ของหนว่ยงำนรำชกำร หรือ หนว่ยงำนท่ีก ำกบัดแูลบริษัทฯ  หรือ  ไมเ่ป็นไปตำมวตัถปุระสงค์  ข้อบงัคบั มติที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้น และ กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ 

 3.1.4  เร่ืองที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพำะ 

 3.1.5  เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตำมทีก่ ำหนด   
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3.1.6  เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือ เอกสำรไมค่รบถ้วน  ไมเ่พียงพอ หรือ เสนอมำไมท่นัภำยในเวลำ
ที่ก ำหนด หรือ ไมส่ำมำรถติดตอ่ได้ 

 

3.1.7  เร่ืองที่เป็นอ ำนำจกำรบริหำรจดักำรของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เว้นแตเ่ป็นกรณีทีก่่อให้เกิดควำมเสยีหำย
อยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม  

3.1.8  เร่ืองที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำแล้วเห็นวำ่ไมม่คีวำมจ ำเป็นต้องบรรจเุป็นวำระ 

 

3.2  เสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทฯ 

   

คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรบริษัทฯ 

 

1  มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์ของพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตำม
มำตรำ 89/3 พระรำชบยัญัตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 68 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบับริษัทฯ และ กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ 

2.  มีภำวะผู้น ำ วิสยัทศัน์กว้ำงไกล มีคณุธรรม จริยธรรม ประวตัิกำรท ำงำนท่ีดี มคีวำมรู้ ควำมสำมำรถ  และ
ประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รอบรู้เศรษฐกิจระดบัสำกล 

3.   ไมค่วรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท รวมทัง้บริษัทยอ่ย และ บริษัทร่วม 

 

4.  วิธีการเสนอ 

 

 4.1  กำรเสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำเป็นวำระกำรประชมุ 

 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ  2.  ต้องด ำเนินกำรเติมข้อมลูใน   “ใบขอเสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำเป็นวำระ
กำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561”  (แบบ  ก)    ให้ครบถ้วน พร้อมลงลำยมือช่ือในสว่นท้ำยของหลกัเกณฑ์นี ้     ที่ 
เว็บไซต์   http://www.principalcapital.co.th/news/news_activities.html   ประกำศ  ณ  วนัที่ 29 กนัยำยน
2560 
 

4.2  เสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทฯ 

 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ   2.     ต้องด ำเนินกำรเติมข้อมลูใน    “ใบขอเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำร
พิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทฯ”    (แบบ  ข)   ให้ครบถ้วน พร้อมลงลำยมือช่ือในสว่นท้ำยของหลกัเกณฑ์นี ้          ที่ 
เว็บไซต์   http://www.principalcapital.co.th/news/news_activities.html   ประกำศ  ณ  วนัที่ 29 กันยำยน
2560 
 

5.  ขัน้ตอนการส่ง 
 

  1.  ในกรณีเป็นกำรเสนอวำระโดยผู้ ถือหุ้นมำกกวำ่หนึง่รำย ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำยเติมรำยละเอยีดใน    “ใบขอเสนอ
เร่ืองเพื่อพิจำรณำเป็นวำระกำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561”  (แบบ  ก)     และ/หรือ  “ใบขอเสนอช่ือบคุคลเพื่อ
เข้ำรับกำรพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทฯ”   (แบบ  ข) พร้อมทัง้ลงลำยมือช่ือ และ รวมเป็นชดุเดียว 

 
 

http://www.principalcapital.co.th/news/news_activities.html
http://www.principalcapital.co.th/news/news_activities.html
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 2.  ผู้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัของ     “ใบขอเสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำเป็นวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น     ประจ ำปี 
2560” (แบบ  ก)     และ/หรือ  “ใบขอเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทฯ”    (แบบ  ข)   ที ่
ลงลำยมือช่ือ  หลกัฐำนกำรถือหุ้นตำมหลกัเกณฑ์    ข้อ 2.2 และ 2.3 ให้ถงึบริษัทฯ    ภายในวันที่  31 ธันวาคม  2560 

ตำมที่อยูด่งันี ้
 
 
 

   คณุชยำภรณ์ เลือ่นนภำวรรณ 

เลขำนกุำรบริษัท 

   บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  
   ชัน้  16 อำคำรบำงกอกบิสซเินสเซ็นเตอร์ 
   29 ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ 

   กรุงเทพฯ 10110 

  
 

 3.   ผู้ ถือหุ้นอำจแจ้งเร่ืองอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำรทำงโทรสำร หมำยเลข  0-2714-2185 หรือ  E-mail Address   ที ่  
เลขำนกุำรบริษัท  chayaporn@principalcapital.co.th  

 
 4.  เร่ืองและ/หรือรำยช่ือบคุคลทีผ่ำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท     บริษัทฯ    จะบรรจเุป็นวำระกำร
ประชมุ  และรำยช่ือบคุคลในหนงัสอืเชิญประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น  ประจ ำปี 2561  พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท    
 

5.  เร่ืองและ/หรือรำยช่ือบคุคลทีไ่มผ่ำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท  บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบ
ผำ่นเว็บไซต์ชองบริษัทฯ  และ แจ้งให้ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 ทรำบ 

 

 6.  เอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรพิจำรณำ โปรดดรูำยละเอยีดได้จำก แบบ ก,  แบบ ข และ แบบ ข - 1 
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