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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ ถือหุ้น 
เสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจาํปี 2563 
และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

 

1. วัตถุประสงค์ 
 

 บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) มีควำมมุ่งมั่นในกำรส่งเสริมกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรที่ดี และตัง้อยู่บนพืน้ฐำนควำมโปร่งใส ควำมมีคณุธรรม จริยธรรม  และควำมยัง่ยืน บริษัทฯ จึง
เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ น เสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2563  และ  
เสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท ตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก ำหนด 
 

2. คุณสมบัติของผู้ ถือหุ้น 
 

 ผู้ ถือหุ้ นที่จะมีสิทธิในกำรเสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น  ประจ ำปี 
2563 และ เสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท ดงันี ้

2.1   เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอำจเป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัได้ มีสดัสว่นกำร
ถือหุ้นขัน้ต ่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมด 

2.2   ถือหุ้นบริษัทฯ ในสดัส่วนที่ก ำหนดตำมข้อ 2.1 ต่อเนื่องเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และต้องถือ
หุ้ นในวันที่ เสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น  ประจ ำปี 2563     
หรือวนัที่เสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 

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

 

3.  หลักเกณฑ์ในการเสนอ 

3.1   เร่ืองที่จะไม่เสนอเพื่อพิจำรณำเป็นวำระกำรประชมุ 

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

 3.1.2   เร่ืองที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
 3.1.3   เร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจที่บริษัทฯ จะด ำเนินกำรได้  เร่ืองที่ขัดกับกฎหมำย  

ข้อบงัคับ กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือ หน่วยงำนที่ก ำกับดแูล
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บริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ 

 3.1.4   เร่ืองที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บุคคลใดโดยเฉพำะ 
 3.1.5   เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบติัไม่ครบถ้วนตำมที่ก ำหนด   
 3.1.6   เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ เอกสำรไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอ

มำไม่ทนัภำยในเวลำที่ก ำหนด หรือ ไม่สำมำรถติดต่อได้ 
 3.1.7   เร่ืองที่เป็นอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่

ก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
 3.1.8   เร่ืองที่คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่มีควำมจ ำเป็นต้องบรรจุเป็น

วำระ 

3.2   เสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 
   

 คณุสมบติัและลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรบริษัท 
 

 1.   มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ของพระรำชบัญญั ติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตำมมำตรำ 89/3 พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 
2535 มำตรำ 68 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
ข้อบงัคบับริษัทฯ และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ 

 2.   มีภำวะผู้น ำ วิสัยทัศน์กว้ำงไกล มีคุณธรรม จริยธรรม ประวัติกำรท ำงำนที่ดี มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รอบรู้
เศรษฐกิจระดบัสำกล 

 3.    ไม่ควรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท รวมทัง้บริษัทย่อย และ 
บริษัทร่วม 

 

4.  วิธีการเสนอ 
 

4.1   กำรเสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำเป็นวำระกำรประชมุ 
 

 ผู้ ถือหุ้ นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ  2. ต้องด ำเนินกำรเติมข้อมูลใน  “ใบขอเสนอเร่ืองเพื่อ
พิจำรณำเป็นวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2563”  (แบบ  ก) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลำยมือชื่อใน
ส่วนท้ำยของหลักเกณฑ์นีท้ี่เว็บไซต์  http://www.principalcapital.co.th ประกำศ  ณ  วนัที่ 27 กันยำยน 
2562 

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

 ผู้ ถือหุ้นที่มีคุณสมบติัครบถ้วนตำมข้อ 2. ต้องด ำเนินกำรเติมข้อมูลใน “ใบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ำรับกำรพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท” (แบบ  ข) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลำยมือชื่อในส่วนท้ำยของ
หลกัเกณฑ์นีท้ี่เว็บไซต์ http://www.principalcapital.co.th  ประกำศ ณ วนัที่ 27 กนัยำยน 2562 
 

5.  ขัน้ตอนการส่ง 
 

 1.   ในกรณีเป็นกำรเสนอวำระโดยผู้ ถือหุ้นมำกกว่ำหนึ่งรำย ให้ผู้ ถือหุ้นทุกรำยเติมรำยละเอียดใน  
“ใบขอเสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น ประจ ำปี 2563” (แบบ ก) และ/หรือ    
“ใบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท”  (แบบ ข) พร้อมทัง้ลงลำยมือชื่อ 
และ รวมเป็นชดุเดียว 

2.   ผู้ ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบบัของ “ใบขอเสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำเป็นวำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ ำปี 2563” (แบบ ก) และ/หรือ “ใบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำร
บริษัท” (แบบ ข) ท่ีลงลำยมือชื่อ หลักฐำนกำรถือหุ้ นตำมหลักเกณฑ์ ข้อ 2.2 และ 2.3 ให้ถึงบริษัทฯ   
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตำมที่อยู่ดงันี ้
 

   คณุฤติมำ จิระสรุเดช 
เลขำนกุำรบริษัท 

   บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  
   ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ 
   29 ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110 
 

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

4.   เร่ืองและ/หรือรำยชื่อบุคคลที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทฯ จะบรรจุ
เป็นวำระกำรประชุม  และรำยชื่อบุคคลในหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น  ประจ ำปี 2563 พร้อม
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท    

5.   เร่ืองและ/หรือรำยชื่อบคุคลที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้
ผู้ ถือหุ้นทรำบผ่ำนเว็บไซต์ชองบริษัทฯ และแจ้งให้ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 ทรำบ 

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

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

