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กฎบตัรนีจ้ดัท ำขึน้เพ่ือให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) มีควำม

เข้ำใจ โดยสรุปเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ ขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกำร
จดักำรบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนตำมมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นท่ี
ชอบด้วยกฎหมำยด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ  โดยให้มีกำรสอบทำนกฎบตัร
อย่ำงน้อยปีละหนึง่ครัง้ จงึขอให้ยกเลิกกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกำศ ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2549 และ
ให้ใช้กฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบฉบบันีแ้ทน ตัง้แตว่นัท่ี 25 มีนำคม 2558  เพ่ือให้ทรำบถงึขอบเขตอ ำนำจ หน้ำท่ี 
และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ   
 

วัตถุประสงค์  

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ เห็นควรให้ก ำหนดกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือรวบรวมองค์ประกอบ 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ และแนวทำงปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตำมแนวทำงกำร

ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี กำรปฏิบตัิงำนเป็นไปอย่ำงมีประสทิธิภำพ ประสิทธิผล และโปร่งใส รวมถงึเป็นกลไกท่ีส ำคญัท่ี

จะสนบัสนนุกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีตำมควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรสอดสอ่งดแูลกำรด ำเนินงำนของ

บริษัทฯ อย่ำงเพียงพอ ให้ควำมเห็นท่ีเป็นอิสระและเท่ียงธรรม เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจและควำมน่ำเช่ือถือตอ่ผู้มีสว่นได้

เสีย โดยกำรสอบทำนควำมถกูต้อง และเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบกำรควบคมุภำยใน กำรตรวจสอบ

ภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และติดตำมดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั ค ำสัง่ และนโยบำย

ตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

องค์ประกอบ 

- คณะกรรมกำรบริษัทแตง่ตัง้กรรมกำรในคณะกรรมกำรบริษัท เป็น คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
- คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 1 คน และกรรมกำรตรวจสอบ ไมน้่อย

กวำ่ 2 คน ซึง่ต้องเป็นกรรมกำรอิสระทกุคน  
- คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีสถำนะต้องห้ำมตำมหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมำยวำ่ด้วย 

หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน ต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบญัชีหรือกำรเงิน 

ซึง่สำมำรถสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินได้  
- คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถแตง่ตัง้เจ้ำหน้ำท่ีบริษัทท่ีเหมำะสมเป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

อีก 1 คน 
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วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี  
2. กำรพ้นจำกต ำแหน่งของกรรมกำรตรวจสอบมีดงันี ้
- ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
- ตำย 
- ลำออก  
- ขำดคณุสมบตัิกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบ 
- ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้พ้นจำกต ำแหน่ง 

3. กรรมกำรตรวจสอบท่ีพ้นต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัทอีกได้ 
4. ในกรณีกรรมกำรตรวจสอบประสงค์จะลำออกก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ให้ย่ืนใบลำออกตอ่

ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท และให้ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนมุตัิ 
5. กรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบวำ่งลง เพรำะเหตอุื่นนอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำร

บริษัทแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงช้ำภำยใน 3 เดือน โดยบุคคลท่ีเข้ำเป็น
กรรมกำรตรวจสอบแทนอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึง่ตนเข้ำมำแทน 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบ 

1.   สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพ่ือให้มัน่ใจวำ่มีควำมถกูต้องและเช่ือถือได้   รวมถงึกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพียงพอ 

      โดยกำรประสำนงำนกบัผู้สอบบญัชีรับอนญุำต และ ผู้บริหำรที่รับผิดชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้รำยไตรมำส 

      และประจ ำปี 
2.   สอบทำนให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีระบบกำรควบคมุภำยใน (Internal Control) ระบบกำรตรวจสอบภำยใน 

      และระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล และอำจเสนอแนะให้มีกำรสอบทำน  หรือตรวจสอบ 

      รำยกำรใดท่ีเห็นวำ่จ ำเป็นและเป็นสิ่งส ำคญั พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบักำรปรับปรุงแก้ไขระบบกำรควบคมุ 

      ภำยในระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและรำยงำนผลกำรสอบทำนเสนอคณะกรรมกำรบริษัท 
3.   สอบทำนให้บริษัทฯ        ปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์       หรือ      ข้อก ำหนดของ 
      ตลำดหลกัทรัพย์ฯ นโยบำย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมำยอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ 
4.   สอบทำนหลกัฐำนหำกมีข้อสงสยัเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรที่อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัตอ่ฐำนกำรเงิน    และ 
      ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ   หรือ มีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์  หรือ  กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย และ      

ข้อก ำหนดท่ีเก่ียวข้อง ท่ีอำจมีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
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5.  พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ    ในกรณีท่ีเกิดรำยกำรที่เก่ียวโยง    หรือ   รำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้ง

ทำงผลประโยชน์เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์   ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวำ่รำยกำรดงักลำ่ว

สมเหตสุมผลเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

6.  พิจำรณำคดัเลือก และ  เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำท่ีเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุำตของบริษัทฯ    

     รวมถงึพิจำรณำเสนอคำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีโดยค ำนงึถงึควำมน่ำเช่ือถือ     ควำมเพียงพอของทรัพยำกรและ 

     ปริมำณงำนตรวจสอบของส ำนกังำนตรวจสอบบญัชีนัน้      รวมถงึประสบกำรณ์ของเจ้ำหน้ำท่ีของส ำนกังำนสอบ 

      บญัชีท่ีได้รับมอบหมำยให้ท ำกำรตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้เข้ำร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีรับอนญุำตโดย
ไมม่ีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

7.   สอบทำนควำมถกูต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีเก่ียวข้องกบัรำยงำนกำรเงิน  และ   กำรควบคมุ
ภำยใน 

8.   สง่เสริมให้มีกำรพฒันำระบบรำยงำนทำงกำรเงินให้ทดัเทียมกบัมำตรฐำนบญัชีสำกล 
9.   สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ตำมวิธีกำรและมำตรฐำนท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
10. พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน   หรือ    กำรวำ่จ้ำงหน่วยงำนภำยนอกให้เป็นผู้ตรวจสอบ 
      ภำยใน   รวมถงึให้ค ำแนะน ำในเร่ืองงบประมำณ  และ ก ำลงัพลของแผนกตรวจสอบระบบงำนภำยใน ตลอดจนให้ 

      ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแตง่ตัง้  โยกย้ำย   เลิกจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  และ ประเมินผลกำร
ปฏิบตัิงำนประจ ำปีของหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบระบบงำนภำยใน 

11. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรำยงำน
ประจ ำปีของบริษัทฯ ตำมหลกัเกณฑ์ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ก ำหนด 

12. คณะกรรมกำรตรวจสอบ   อำจแสวงหำควำมเห็นท่ีเป็นอิสระจำกท่ีปรึกษำทำงวิชำชีพอื่นใด  เมื่อเห็นว่ำจ ำเป็น
ด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้นีก้ำรด ำเนินกำรว่ำจ้ำงให้เป็นไปตำม
ระเบียบข้อก ำหนดของบริษัทฯ 

13. ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรือ  กรรมกำรตรวจสอบ ต้องเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือชีแ้จงในเร่ือง
เก่ียวกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือกำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 

14. พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
15. ปฏิบตัิงำนอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
16. สอบทำน “แบบประเมินตนเองเก่ียวกบั มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่” โดย สอบทำนควำมเหมำะสมของ กำร

ปฏิบตัิตำมแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่   และ ข้อมลูในแบบประเมินตนเองนี ้ มี
ควำมถูกต้องและเพียงพอต่อกำรจัดส่งให้คณะกรรมกำรแนวร่วมปฎิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต 
เพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรเข้ำสูก่ระบวนกำรรับรอง (Certification Process) 

 
 



   
 

4 
 

การประชุม 

1. ในกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต้องมีกรรมกำรร่วมประชมุไมน้่อยกวำ่กึง่หนึง่ของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

2. ก ำหนดให้กรรมกำรตรวจสอบ 1 คน มีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง กรรมกำรตรวจสอบท่ีมีสว่นได้สว่นเสียใน
เร่ืองท่ีพิจำรณำเร่ืองใด มิให้เข้ำร่วมพิจำรณำเร่ืองนัน้ๆ และต้องไมร่่วมพิจำรณำให้ควำมเห็นหรือออกเสียงในเร่ืองนัน้ๆ 
และใช้คะแนนเสียงข้ำงมำกเป็นเกณฑ์ เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบไมม่ีสิทธิออกเสยีง ในกรณีท่ีกำรลงมติโดย
มีเสียงเท่ำกนั ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีสิทธิออกเสยีงอีก 1 เสียง เพ่ือเป็นกำรชีข้ำด 

3. ให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็นประธำนท่ีประชมุ ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรตรวจสอบไมอ่ยู่ในท่ี
ประชมุหรือติดภำรกิจท่ีจ ำเป็น ให้กรรมกำรตรวจสอบท่ีมำประชมุเลือกกรรมกำรตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธำนท่ี
ประชมุ 

4. ควรมีกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ โดยกรรมกำรต้องมำประชมุด้วย
ตนเอง เว้นแตก่รณีมีควำมจ ำเป็นท่ีกรรมกำรท่ำนใดไมส่ำมำรถมำร่วมประชมุด้วยตนเองได้ สำมำรถร่วมประชมุผ่ำน
ระบบกำรประชมุทำงจอภำพ (Video Conference) หรือผ่ำนระบบโทรศพัท์ (Teleconference) ได้ 

5. กรณีท่ีประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เห็นวำ่มีควำมจ ำเป็นรีบดว่นท่ีจะต้องได้รับมติคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ แตไ่มม่ีกรรมกำรที่สำมำรถมำร่วมประชมุด้วยตนเองในจ ำนวนท่ีครบเป็นองค์ประชมุได้ ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบสำมำรถก ำหนดให้มมีติ เป็นมติเวียนได้โดยให้กรรมกำรแตล่ะท่ำนลงมติในเอกสำรกำรลงมติหรือลงมติผ่ำน
ระบบกำรประชมุทำงจอภำพ (Video Conference) หรือผ่ำนระบบ (Teleconference) หรือผ่ำนระบบจดหมำย
อิเลก็ทรอนิกส์ (Email) ทัง้นี ้ โดยให้จดัท ำบนัทกึมติคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดงักลำ่วเป็นหนงัสือ และให้กรรมกำรแต่
ละท่ำนลงนำมเพ่ือเก็บไว้เป็นหลกัฐำนตอ่ไป 

6. ในกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ อำจเชิญฝ่ำยจดักำร หรือผู้บริหำร หรือพนกังำนบริษัทฯ ท่ี
เก่ียวข้อง หรือผู้สอบบญัชีมำร่วมประชมุ ให้ควำมเห็น หรือสง่เอกสำร ข้อมลูตำมท่ีเห็นวำ่เก่ียวข้องหรือจ ำเป็นและ
เหมำะสมวำระกำรประชมุและเอกสำรประกอบกำรประชมุจะต้องจดัท ำขึน้และน ำเสนอก่อนกำรประชมุ และให้
เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผู้บนัทกึรำยงำนกำรประชมุ 

7. จดัให้มีกำรประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้  
8. น ำสง่หนงัสือเชิญประชมุลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 7 วนัก่อนกำรประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจ ำเป็นหรือเร่งดว่น 

จะแจ้งกำรนดัประชมุโดยวิธีอื่น หรือก ำหนดวนัประชมุให้เร็วกวำ่นัน้ได้   
 

หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการอสิระพร้อมคุณสมบัต ิดังนี ้
 

สรรหำผู้ ท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ  และ ท่ีมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ข้อก ำหนดขัน้ต ่ำของส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยดงันี ้
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1 . ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1  ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัท  บริษัทย่อย  บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ผู้ ถือหุ้น 

     รำยใหญ่ หรือผู้ ท่ีมีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ทัง้นีใ้ห้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ   

    ด้วย 

2 . ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีได้รับเงินเดือนประจ ำ   หรือ 

     ผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ  บริษัทย่อย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีมอี ำนำจควบคมุของบริษัทฯ   

3 . ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือ  โดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย  ในลกัษณะท่ีเป็นบิดำมำรดำ 

     พ่ีน้อง   คูส่มรส   และ  บตุรของกรรมกำร  ผู้บริหำร  ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่  หรือ ผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ บริษัท 

     ย่อย หรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้องหรือ บคุคลท่ีจะเสนอให้ได้เป็นผู้บริหำร หรือ ผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ  บริษัทย่อย  

     หรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

4 . ไมม่ี  หรือ เคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทย่อย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่  หรือ ผู้ ท่ีมีอ ำนำจ 

     ควบคมุของบริษัทฯ   ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำง    กำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตนรวมทัง้ไมเ่คยเป็น 

     หรือ เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั  รวมถงึผู้มีอ ำนำจควบคมุผู้ ท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัทฯ  บริษัทย่อย หรือ บริษัทท่ี 

     เก่ียวข้อง ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่  หรือ ผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ   

5.  ไมเ่ป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีมีอ ำนำจควบคมุ 

     ของบริษัทฯ และ ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือ  หุ้นสว่นของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชี 

     ของบริษัทฯ  บริษัทย่อย  หรือ  บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่  หรือ  ผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่   

6.  ไมเ่ป็น   หรือ  เคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ  ซึง่รวมถงึกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำทำงกฎหมำย หรือ ท่ีปรึกษำ 

     ทำงกำรเงิน ท่ีได้รับบริกำรเกินกวำ่ 2  ล้ำนบำทตอ่ปีจำกบริษัทฯ  บริษัทย่อย หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่    

     หรือ ผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท   และ  ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ  หรือ หุ้นสว่นของผู้ให้บริกำรทำง 

     วิชำชีพนัน้ด้วย 

7.  ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นผู้ ท่ี 
     เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
8 . ไมป่ระกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนั  และ  เป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักบักิจกำรของบริษัทฯ   บริษัทย่อย   หรือ 
     ไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัของห้ำงหุ้นสว่น   หรือ    เป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน  ลกูจ้ำง   พนกังำน   ท่ีปรึกษำท่ี 
     ได้รับเงินเดือนประจ ำ หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละ 1   ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึง่ประกอบ 
     กิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนั  และ มีกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัท หรือ บริษัทย่อย 
9.  ไมม่ีลกัษณะอื่นใดท่ีท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 
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ภำยหลงัได้รับกำรแต่งตัง้ให้เป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไป  ตำมข้อ   (1) ถึง  (9)   แล้ว กรรมกำร

อิสระอำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท   ห้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง     ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่   หรือ ผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท   โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบขององค์

คณะ (Collective Decision) ได้ 

 

 

       ประกำศ ณ วนัท่ี 24 มีนำคม 2558 

 

        

         (นำยแพทย์พงษ์ศกัด์ิ  วิทยำกร) 

             ประธำนกรรมกำรบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 


