บริษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ถู อื หุ้น
เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2560
และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
1. วัตถุประสงค์

บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) มีความมุง่ มัน่ ในการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี
และตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานความโปร่งใส ความมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และ ความยัง่ ยืน บริ ษัทฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น เสนอ
เรื่ องเพื่อพิจารณาเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาแต่งตัง้
เป็ นกรรมการ บริ ษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กาหนด
2. คุณสมบัติของผู้ถอ
ื หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสทิ ธิในการหุ้น เสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริษัท ดังนี ้
2.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้ มีสดั ส่วนการถือหุ้นขันต
้ ่า ไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
2.2 ถือหุ้นบริ ษัทฯ ในสัดส่วนที่กาหนดตามข้ อ 2.1 ต่อเนื่องเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และ ต้ องถือหุ้นในวันที่
เสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 หรื อ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการ
พิจารณาต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
2.3 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น สาเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐาน
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นต้ น
3.

หลักเกณฑ์ ในการเสนอ
3.1 เรื่ องทีจ่ ะไม่เสนอเพื่อพิจารณาเป็ นวาระการประชุม

เรื่ องที่กาหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
3.1.2 เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ
3.1.3 เรื่ องที่อยูน
่ อกเหนืออานาจที่บริ ษัทฯ จะดาเนินการได้ เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ข้ อบังคับ กฎและระเบียบ
ต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษัทฯ หรื อ ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น และ การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
3.1.4 เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม
่ บุคคลใดโดยเฉพาะ
3.1.5 เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นทีม
่ ีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามทีก่ าหนด
3.1.1
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เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อ เอกสารไม่ครบถ้ วน ไม่เพียงพอ หรื อ เสนอมาไม่ทนั ภายในเวลา
ที่กาหนด หรื อ ไม่สามารถติดต่อได้
3.1.6

เรื่ องที่เป็ นอานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้ นแต่เป็ นกรณีทกี่ ่อให้ เกิดความเสียหาย
อย่างมีนยั สาคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
3.1.8 เรื่ องที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่าไม่มค
ี วามจาเป็ นต้ องบรรจุเป็ นวาระ
3.1.7

3.2

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ

คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการบริ ษัทฯ
มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตาม
มาตรา 89/3 พระราชบัยญ
ั ตั ิบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้ อบังคับบริ ษัทฯ และ การกากับดูแลกิจการทีด่ ีของบริ ษัทฯ
2. มีภาวะผู้นา วิสยั ทัศน์กว้ างไกล มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ประวัติการทางานที่ดี มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ รอบรู้เศรษฐกิจระดับสากล
3. ไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริ ษัท รวมทังบริ
้ ษัทย่อย และ บริ ษัทร่วม
1

4.

วิธีการเสนอ
4.1

การเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาเป็ นวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2. ต้ องดาเนินการเติมข้ อมูลใน “ใบขอเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาเป็ นวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560” (แบบ ก) ให้ ครบถ้ วน พร้ อมลงลายมือชื่อในส่วนท้ ายของหลักเกณฑ์นี ้ ที่
เว็บไซต์ http://www.principalcapital.co.th/news/news_activities.html ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม
2559
4.2

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ

ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2. ต้ องดาเนินการเติมข้ อมูลใน “ใบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการ
พิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ” (แบบ ข) ให้ ครบถ้ วน พร้ อมลงลายมือชื่อในส่วนท้ ายของหลักเกณฑ์นี ้
ที่
เว็บไซต์ http://www.principalcapital.co.th/news/news_activities.html ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม
2559
5.

ขัน้ ตอนการส่ ง

ในกรณีเป็ นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึง่ ราย ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายเติมรายละเอียดใน “ใบขอเสนอ
เรื่ องเพื่อพิจารณาเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560” (แบบ ก) และ/หรื อ “ใบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ” (แบบ ข) พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อ และ รวมเป็ นชุดเดียว
1.
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ผู้ถือหุ้นต้ องส่งต้ นฉบับของ “ใบขอเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2560” (แบบ ก) และ/หรื อ “ใบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ” (แบบ ข) ที่
ลงลายมือชื่อ หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ข้ อ 2.2 และ 2.3 ให้ ถงึ บริ ษัทฯ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2560
ตามที่อยูด่ งั นี ้
2.

คุณชยาภรณ์ เลือ่ นนภาวรรณ
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
29 ถนนสุขม
ุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
ผู้ถือหุ้นอาจแจ้ งเรื่ องอย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสาร หมายเลข
เลขานุการบริ ษัท chayaporn@principalcapital.co.th
3.

0-2714-2185 หรื อ E-mail Address

ที่

เรื่ องและ/หรื อรายชื่อบุคคลทีผ่ า่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทฯ จะบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุม และรายชื่อบุคคลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 พร้ อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
4.

เรื่ องและ/หรื อรายชื่อบุคคลทีไ่ ม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ผ่านเว็บไซต์ชองบริษัทฯ และ แจ้ งให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ทราบ
5.

6.

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา โปรดดูรายละเอียดได้ จาก แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ข - 1
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