บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น
เสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563
และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
1. วัตถุประสงค์
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”) มีควำมมุ่งมั่นในกำรส่งเสริ มกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี และตังอยู
้ ่บนพื ้นฐำนควำมโปร่งใส ควำมมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และควำมยัง่ ยืน บริษัทฯ จึง
เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถือหุ้น เสนอเรื่ องเพื่อพิจำรณำเป็ นวำระกำรประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรพิจำรณำแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัท ตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะมี สิ ทธิ ในกำรเสนอเรื่ องเพื่อพิจำรณำเป็ นวำระกำรประชุม สำมัญ ผู้ถือหุ้น ประจ ำปี
2563 และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรพิจำรณำแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริษัท ดังนี ้
2.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอำจเป็ นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกันได้ มีสดั ส่วนกำร
ถือหุ้นขันต
้ ่ำไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ ทงหมด
ั้
2.2 ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดตำมข้ อ 2.1 ต่อเนื่องเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และต้ องถือ
หุ้น ในวัน ที่ เสนอเรื่ อ งเพื่ อ พิ จ ำรณำเป็ น วำระกำรประชุม สำมัญ ผู้ถื อ หุ้ น ประจ ำปี 2563
หรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรพิจำรณำต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริษัท
2.3 สำมำรถแสดงหลักฐำนกำรถือหุ้น เช่น สำเนำใบหุ้น หนังสือรับรองจำกบริ ษัทหลักทรัพย์
หรื อ หลั ก ฐำนจำกตลำดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย หรื อ ศู น ย์ รั บ ฝำกหลั ก ทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จำกัด เป็ นต้ น
3. หลักเกณฑ์ ในการเสนอ
3.1 เรื่องที่จะไม่เสนอเพื่อพิจำรณำเป็ นวำระกำรประชุม
3.1.1 เรื่องที่กำหนดในมำตรำ 89/28 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
3.1.2 เรื่องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
3.1.3 เรื่ อ งที่ อ ยู่ น อกเหนื อ อ ำนำจที่ บ ริ ษั ท ฯ จะด ำเนิ น กำรได้ เรื่ อ งที่ ขัด กับ กฎหมำย
ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรื อ หน่วยงำนที่กำกับดูแล
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3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8

บริ ษัทฯ หรื อไม่ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติ ท่ี ประชุมผู้ถือหุ้น และกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ
เรื่องที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพำะ
เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตำมที่กำหนด
เรื่ องที่ผ้ ูถือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อ เอกสำรไม่ครบถ้ วน ไม่เพียงพอ หรื อเสนอ
มำไม่ทนั ภำยในเวลำที่กำหนด หรือ ไม่สำมำรถติดต่อได้
เรื่ องที่เป็ นอำนำจกำรบริ หำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นกรณี ที่
ก่อให้ เกิดควำมเสียหำยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
เรื่ องที่คณะกรรมกำรบริ ษัท พิจำรณำแล้ วเห็นว่ำไม่มี ควำมจ ำเป็ นต้ องบรรจุเป็ น
วำระ

3.2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรพิจำรณำแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัท
คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ำมของกรรมกำรบริ ษัท
1. มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ วนตำมหลั ก เกณฑ์ ข องพระรำชบั ญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำด
หลักทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ตำมมำตรำ 89/3 พระรำชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหำชนจ ำกัด พ.ศ.
2535 มำตรำ 68 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลั ก ทรั พ ย์
ข้ อบังคับบริษัทฯ และกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ
2. มีภำวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้ ำงไกล มีคุณธรรม จริ ยธรรม ประวัติกำรทำงำนที่ดี มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท ฯ รอบรู้
เศรษฐกิจระดับสำกล
3. ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษั ทจดทะเบียนเกิน 5 บริ ษัท รวมทัง้ บริ ษัทย่อย และ
บริษัทร่วม
4. วิธีการเสนอ
4.1 กำรเสนอเรื่ องเพื่อพิจำรณำเป็ นวำระกำรประชุม
ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ วนตำมข้ อ 2. ต้ อ งด ำเนิ น กำรเติ ม ข้ อ มูล ใน “ใบขอเสนอเรื่ อ งเพื่ อ
พิจำรณำเป็ นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563” (แบบ ก) ให้ ครบถ้ วน พร้ อมลงลำยมือชื่อใน
ส่วนท้ ำยของหลักเกณฑ์นีท้ ี่เว็บไซต์ http://www.principalcapital.co.th ประกำศ ณ วันที่ 27 กันยำยน
2562
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4.2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรพิจำรณำแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริษัท
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณ สมบัติครบถ้ วนตำมข้ อ 2. ต้ องดำเนินกำรเติมข้ อมูลใน “ใบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ ำรับกำรพิจำรณำแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัท” (แบบ ข) ให้ ครบถ้ วน พร้ อมลงลำยมือชื่อในส่วนท้ ำยของ
หลักเกณฑ์นี ้ที่เว็บไซต์ http://www.principalcapital.co.th ประกำศ ณ วันที่ 27 กันยำยน 2562
5. ขัน้ ตอนการส่ ง
1. ในกรณีเป็ นกำรเสนอวำระโดยผู้ถือหุ้นมำกกว่ำหนึ่งรำย ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยเติมรำยละเอียดใน
“ใบขอเสนอเรื่ องเพื่อพิจ ำรณำเป็ นวำระกำรประชุม สำมัญ ผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563” (แบบ ก) และ/หรื อ
“ใบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรพิจำรณำแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัท” (แบบ ข) พร้ อมทัง้ ลงลำยมือชื่อ
และ รวมเป็ นชุดเดียว
2. ผู้ถือหุ้นต้ องส่งต้ นฉบับของ “ใบขอเสนอเรื่ องเพื่อพิจำรณำเป็ นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563” (แบบ ก) และ/หรื อ “ใบขอเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรพิจ ำรณำแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
บริ ษั ท ” (แบบ ข) ที่ ล งลำยมื อ ชื่ อ หลัก ฐำนกำรถื อ หุ้ น ตำมหลัก เกณฑ์ ข้ อ 2.2 และ 2.3 ให้ ถึ ง บริ ษั ท ฯ
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตำมที่อยู่ดงั นี ้
คุณฤติมำ จิระสุรเดช
เลขำนุกำรบริษัท
บริษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
29 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110
3. ผู้ถือหุ้นอำจแจ้ งเรื่ องอย่ำงไม่ เป็ นทำงกำรทำงโทรสำร หมำยเลข 0-2714-2185 หรื อ E-mail
Address ที่เลขำนุกำรบริษัท ritima.ji@principalcapital.co.th
4. เรื่ องและ/หรื อรำยชื่อบุคคลที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท บริ ษัทฯ จะบรรจุ
เป็ น วำระกำรประชุ ม และรำยชื่ อ บุ ค คลในหนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม สำมั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ ำปี 2563 พร้ อม
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท
5. เรื่องและ/หรือรำยชื่อบุคคลที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทฯ จะแจ้ งให้
ผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำนเว็บไซต์ชองบริษัทฯ และแจ้ งให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทรำบ
6. เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ โปรดดูรำยละเอียดได้ จำก แบบ ก, แบบ ข และ แบบ
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