สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทให้ ความเคารพต่อสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้น ทังในฐานะของนั
้
กลงทุนและในฐานะเจ้ าของบริษัท ด้ วย
การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึง่ ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบผลการดาเนินงาน นโยบายการบริ หารงาน หรื อการ
เข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วนตามความเป็ นจริงผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คือ www.set.or.th ผู้ถือหุ้นสามารถมัน่ ใจได้ วา่ สิทธิดงั กล่าวได้ รับการคุ้มครองและปฏิบตั ิด้วยดีเสมอ
ยกตัวอย่างเช่น
- สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึง่ จัดให้ มีปีละ 1 ครัง้ ในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม
โดยบริษัทได้ สง่ หนังสือนัดประชุมพร้ อมเอกสารข้ อมูล ประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอครบถ้ วน ที่
แสดงรายละเอียดความเป็ นมาและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ และมีรายละเอียดในเรื่ อง ดังนี ้
•

ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ

กาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
•

ข้ อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ

•

ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

•

เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมต้ องแสดงก่อนเข้ าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การ

ลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
•

แผนที่สถานที่จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

•

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน

ตายตัว) ทังนี
้ ้ บริษัทได้ จดั ทาหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบประกาศของกระทรวงพาณิชย์ซงึ่ มี 3 แบบ คือ แบบ ก.
แบบ ข. และ แบบ ค. โดยให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบ ใดแบบหนึง่ ก็ได้ โดยสามารถ
Download หนังสือมอบฉันทะจากทางเว็บไซต์ของบริษัท ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ลงคะแนนในวาระต่างๆ เป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนี ้ บริษัทได้ ลงประกาศโฆษณาใน
หนังสือพิมพ์เป็ นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และด้ านการลงทะเบียนเข้ าประชุมเป็ นไป
โดยสะดวก สามารถลงทะเบียนล่วงหน้ าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง
- บริษัทได้ เพิ่มช่องทางการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท คือ www.principalcapital.co.th เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีเวลาพิจารณาวาระที่สาคัญต่างๆ มาก
ยิ่งขึ ้น

- บริษัทให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ ามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลังที่ได้ เริ่มการประชุมแล้ ว โดยมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ ลงมติ พร้ อมนับเป็ นองค์ประชุมตังแต่
้ วาระที่
เข้ าร่วมประชุมและออกเสียง เป็ นต้ นไป
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่ มการประชุมตามวาระ ได้ มีการแนะนาคณะกรรมการทุกท่าน และ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้ าร่วมประชุมด้ วยต่อผู้ถือหุ้น พร้ อมทังชี
้ ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงวิธีการในการลงคะแนน
เสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยประธานที่ประชุมทาหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามลาดับวาระที่แจ้ งใน
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดสรรเวลาให้ เหมาะสมเพียงพอสาหรับการนาเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ
รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น ซักถามเรื่ องต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท พร้ อมทังมี
้
การบันทึกการประชุมอย่างถูกต้ องครบถ้ วน และสรุปการลงมติและนับคะแนนเสียงด้ วยความโปร่งใสและเป็ น
ธรรม
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555 วาระเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ บริ ษัทได้
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ทังนี
้ ้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิเลือก
กรรมการที่ต้องการได้ อย่างแท้ จริง
- ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ
หรื อตังค
้ าถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนลงมติ
- บริษัทได้ ดาเนินการจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นสิ ้นสุดลงอย่าง
ละเอียด ครบถ้ วน ตามข้ อเท็จจริ งที่ปรากฏในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันหลังการประชุม พร้ อมทังเผยแพร่
้
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท คือ
www.principalcapital.co.th
- ปั จจุบนั บริษัทอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์ ความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ ใน
การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อกรรมการ และวาระประชุมผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท
โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัท

