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ข้อบังคับของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
เฉพำะทีเ่ กี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมกำรและอำนำจกรรมกำร
ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(ก) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุน้ ที่ตนถือ
(ข) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยูเ่ ลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้
บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่ จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
กำรประชุมผู้ถือหุน้
ข้อ 38. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีจานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25)
คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้
ทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุ มผูถ้ ือ
หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่จาเป็ นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 39. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้อง
ทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดกาหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือ
บุคคลซึง่ ประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี ้
ก. จานวนหุน้ ที่ผมู้ อบฉันทะนัน้ ถืออยู่
ข. ชื่อผูร้ บั มอบฉันทะ
ค. ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 40. การประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยน
ลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรือ่ งตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรือ่ งอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผถู้ ือหุน้ เสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และ
จาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้ ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุ
สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทัง้ นี ้ ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู้ ือหุ้ น
ซึง่ มาประชุมเลือก ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
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ข้อ 42. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ มีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรือ่ งใด
ผูถ้ ือหุน้ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี ้ หรือกรณีอื่ นตามที่กฎหมายจะ
กาหนดไว้ หรือในกรณีดงั ต่อไปนีจ้ ะต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
ข. การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
ค. การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมด หรือบางส่วนที่สาคัญการมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุน้ กู้
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

