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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น 
เสนอเร่ืองเพ่ือพจิารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 
และ เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

 

1. วัตถุประสงค์ 
 

 บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) มีควำมมุ่งมั่นในกำรส่งเสริมกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรท่ีดี และตัง้อยู่บนพืน้ฐำนควำมโปร่งใส ควำมมีคณุธรรม จริยธรรม  และ ควำมยัง่ยืน  บริษัทฯ 
จึงเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้น เสนอเร่ืองเพ่ือพิจำรณำเป็นวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2562  และ  
เสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร บริษัท ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก ำหนด 
 

2. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
 

 ผู้ ถือหุ้ นท่ีจะมีสิทธิในกำรเสนอเร่ืองเพ่ือพิจำรณำเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น  ประจ ำปี 
2562 และ เสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท ดงันี ้

2.1   เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอำจเป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัได้ มีสดัสว่นกำร
ถือหุ้นขัน้ต ่ำไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้ทัง้หมด 

2.2   ถือหุ้นบริษัทฯ ในสดัสว่นท่ีก ำหนดตำมข้อ 2.1 ตอ่เน่ืองเป็นเวลำไมน้่อยกว่ำ 1 ปี และต้องถือ
หุ้ นในวันท่ีเสนอเร่ืองเพ่ือพิจำรณำเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น  ประจ ำปี 2562     
หรือวนัท่ีเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 

2.3   สำมำรถแสดงหลกัฐำนกำรถือหุ้ น  เช่น  ส ำเนำใบหุ้น หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์  
หรือหลักฐำนจำกตลำดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย หรือ ศูนย์ รับฝำกหลักทรัพ ย์       
(ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นต้น 

 

3.  หลักเกณฑ์ในการเสนอ 

3.1   เร่ืองท่ีจะไมเ่สนอเพ่ือพิจำรณำเป็นวำระกำรประชมุ 

 3.1.1 เร่ืองท่ีก ำหนดในมำตรำ 89/28 ของพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
พ.ศ. 2535 และประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

 3.1.2   เร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกตขิองบริษัทฯ 
 3.1.3   เร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออ ำนำจท่ีบริษัทฯ จะด ำเนินกำรได้  เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมำย  

ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือ หน่วยงำนท่ีก ำกับดแูล
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บริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ 

 3.1.4   เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพำะ 
 3.1.5   เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัไิม่ครบถ้วนตำมท่ีก ำหนด   
 3.1.6   เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ เอกสำรไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอ

มำไมท่นัภำยในเวลำท่ีก ำหนด หรือ ไมส่ำมำรถตดิตอ่ได้ 
 3.1.7   เร่ืองท่ีเป็นอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีท่ี

ก่อให้เกิดควำมเสียหำยอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
 3.1.8   เร่ืองท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่มีควำมจ ำเป็นต้องบรรจุเป็น

วำระ 

3.2   เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 
   

 คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรบริษัท 
 

 1.   มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตำมมำตรำ 89/3 พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 
2535 มำตรำ 68 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
ข้อบงัคบับริษัทฯ และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ 

 2.   มีภำวะผู้น ำ วิสัยทัศน์กว้ำงไกล มีคณุธรรม จริยธรรม ประวตัิกำรท ำงำนท่ีดี มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รอบรู้
เศรษฐกิจระดบัสำกล 

 3.    ไม่ควรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท รวมทัง้บริษัทย่อย และ 
บริษัทร่วม 

 

4.  วิธีการเสนอ 
 

4.1   กำรเสนอเร่ืองเพ่ือพิจำรณำเป็นวำระกำรประชมุ 
 

 ผู้ ถือหุ้ นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ  2. ต้องด ำเนินกำรเติมข้อมูลใน  “ใบขอเสนอเร่ืองเพ่ือ
พิจำรณำเป็นวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2562”  (แบบ  ก) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลำยมือช่ือใน
ส่วนท้ำยของหลกัเกณฑ์นีท่ี้เว็บไซต์  http://www.principalcapital.co.th ประกำศ  ณ  วนัท่ี 24 กันยำยน 
2561 

http://www.principalcapital.co.th/
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4.2   เสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 
 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 2. ต้องด ำเนินกำรเติมข้อมูลใน “ใบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ
เข้ำรับกำรพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท” (แบบ  ข) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลำยมือช่ือในส่วนท้ำยของ
หลกัเกณฑ์นีท่ี้เว็บไซต์ http://www.principalcapital.co.th  ประกำศ ณ วนัท่ี 24 กนัยำยน 2561 
 

5.  ขัน้ตอนการส่ง 
 

 1.   ในกรณีเป็นกำรเสนอวำระโดยผู้ ถือหุ้นมำกกว่ำหนึ่งรำย ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำยเติมรำยละเอียดใน  
“ใบขอเสนอเร่ืองเพ่ือพิจำรณำเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น ประจ ำปี 2562” (แบบ ก) และ/หรือ    
“ใบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท” (แบบ ข) พร้อมทัง้ลงลำยมือช่ือ 
และ รวมเป็นชดุเดียว 

2.   ผู้ ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบบัของ “ใบขอเสนอเร่ืองเพ่ือพิจำรณำเป็นวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ ำปี 2562” (แบบ ก) และ/หรือ “ใบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำร
บริษัท” (แบบ ข) ท่ีลงลำยมือช่ือ หลักฐำนกำรถือหุ้ นตำมหลักเกณฑ์ ข้อ 2.2 และ 2.3 ให้ถึงบริษัทฯ   
ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตำมท่ีอยูด่งันี ้
 

   คณุฤตมิำ จิระสรุเดช 
เลขำนกุำรบริษัท 

   บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  
   ชัน้ 16 อำคำรบำงกอกบสิซิเนสเซ็นเตอร์ 
   29 ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110 
 

3.    ผู้ ถือหุ้ นอำจแจ้งเร่ืองอย่ำงไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำร หมำยเลข 0-2714-2185 หรือ E-mail 
Address ท่ีเลขำนกุำรบริษัท  ritima.ji@principalcapital.co.th  

4.   เร่ืองและ/หรือรำยช่ือบุคคลท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทฯ จะบรรจุ
เป็นวำระกำรประชุม  และรำยช่ือบุคคลในหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น  ประจ ำปี 2562 พร้อม
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท    

5.   เร่ืองและ/หรือรำยช่ือบคุคลท่ีไม่ผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้
ผู้ ถือหุ้นทรำบผำ่นเว็บไซต์ชองบริษัทฯ และแจ้งให้ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 ทรำบ 

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

http://www.principalcapital.co.th/
mailto:ritima.ji@principalcapital.co.th 

