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เรื่อง

การเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่ง ตัง้ เป็ น
กรรมการบริษัท และการส่งคาถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนว่า เพื่อเป็ นการส่งเสริมการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ จึงขอเชิญผูถ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ การเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
เพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท และการส่งคาถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจ าปี 2565 โดยมี ร ายละเอี ย ดหลั ก เกณฑ์ท่ี บ ริ ษั ท ฯ ก าหนดเปิ ดเผยบนเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท ฯ ที่
http://www.principalcapital.co.th ตัง้ แต่บดั นี ้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวฤติมา จิระสุรเดช)
เลขานุการบริษัท
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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ในการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถอื หุ้นประจาปี 2565 ของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ข้อ 1. วัตถุประสงค์
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คานึงถึงความสาคัญของผูถ้ ือหุน้ และเพื่อ
เป็ นการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนัน้ ก่อนการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี บริษัทฯ จึง เปิ ด
โอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอเรื่องที่ผถู้ ือหุน้ เห็นว่าเป็ นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระการ
ประชุม และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตัง้ เป็ นกรรมการล่วงหน้า ซึ่งจะช่วย
กลั่นกรองวาระที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้ จริง และช่วยให้บริษัทฯ สามารถคัดสรรบุคคลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมมาดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ และสามารถปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย รวมทัง้ ช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบตั ิตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็ นรูปธรรม
ข้อ 2. คุณสมบัตขิ องผู้ถอื หุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
2.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุน้ และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ โดยต้องถือหุน้ ในวันที่เสนอระเบียบวาระ
การประชุมและหรือเสนอชื่อกรรมการและในวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record date) เพื่อกาหนดสิทธิใน
การประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือ
2.2 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 300,000 หุน้
และต้องถือหุน้ ในบริษัทฯ ในจานวนดังกล่าวต่อเนื่องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี จนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระ
การประชุมและหรือเสนอชื่อกรรมการและถือหุน้ ในวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record date) เพื่อสิทธิในเข้า
ร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 3. การเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุระเบียบวาระการประชุม
3.1 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ของหลักเกณฑ์นี ้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุ
เป็ นระเบียบวาระการประชุม โดยกรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี (แบบ ก.ปรากฏตามแนบของหนังสือฉบับนี ้) พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และแนบหลักฐานการ
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ถือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ใน 2.1 หรือ 2.2 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณา
ของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวั นที่ 31 ธั นวาคม 2564 เพื่อให้คณะกรรมการมี เวลา
เพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ ตามที่อยูด่ งั นี ้
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ 29 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกันและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุม
ต่อคณะกรรมการ ให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายลงลายมือชื่อพร้อมทัง้ แสดงหลักฐานการถือหุน้ ทุกราย ซึ่งรวมกันไม่นอ้ ย
กว่าที่กาหนด ในการนีใ้ ห้กรอกชื่อซึ่งผูถ้ ือหุน้ ร่วมกันทุกราย มอบหมายให้เป็ นผูร้ บั การติดต่อแทน 1 ชื่อ และ
ให้ถือว่า การที่บริษัทฯ ติดต่อกับผูไ้ ด้รบั มอบหมายเป็ นการติดต่อกับผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่ลงลายมือชื่อ ในกรณีท่ี
ผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1
ระเบียบวาระ ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทาแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 1 แบบต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงชื่อไว้
เป็ นหลักฐานให้ครบถ้วน
3.2 เพื่อให้การดาเนินการประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่บรรจุเรื่อง
ดังต่อไปนี ้ เป็ นระเบียบวาระการประชุม
(1) เรื่องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานที่กากับดูแลบริษัทฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็ นไปตามข้อบังคับ มติท่ีประชุมผูถ้ ือ
หุน้ หรือการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เว้นแต่เป็ นการเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หรือทบทวนมติท่ี
ประชุมผูถ้ ือหุน้
(2) เรื่องซึ่งกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั การพิจารณาจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และบริษัทฯ ได้
ดาเนินการกาหนดเป็ นระเบียบวาระการประชุมแล้ว
(3) เรื่องที่มิใช่อานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ผถู้ ือหุน้ ตามกฎหมาย
(4) เรื่องที่อยูน่ อกเหนือขอบเขต วัตถุประสงค์ หรืออานาจหน้าที่ ที่บริษัทฯ จะดาเนินการได้
(5) เรื่องที่ผถู้ ือหุน้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และ
ได้รบั มติสนับสนุนด้วยเสียงที่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด โดยที่ขอ้ เท็จจริงใน
เรื่องนัน้ ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
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(6) เรื่องที่ให้ขอ้ มูลเอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีขอ้ ความที่ไม่ตรงตามความ
เป็ นจริง มีขอ้ เสนอที่คลุมเครือและไม่สามารถติดต่อผูเ้ สนอให้แก้ไขได้ หรือเสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
(7) เรื่องที่เป็ นงานประจา หรือเป็ นอานาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็ นกรณีท่ี
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนยั สาคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
(8) เรื่องที่ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริษัทฯ
3.3 ที่ประชุมกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็ นผูพ้ ิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผถู้ ือหุน้ เสนอก่อนนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ภายในเดือนมี นาคม 2565 โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุ
เป็ นระเบียบวาระการประชุมในคาบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ต่อไป
ข้อ 4. การเสนอชื่อกรรมการ
4.1 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ของหลักเกณฑ์นี ้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการได้ โดยกรอกแบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อเป็ นกรรมการ (แบบ ข.ปรากฏตามแนบของ
หนังสือฉบับนี)้ และขอให้ผทู้ ่ีได้รบั การเสนอชื่อลงนามยินยอมใน แบบ ข. พร้อมแนบหลักฐานการถือหุน้ ตาม
หลักเกณฑ์ใน 2.1 หรือ 2.2 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ เอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทางานของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ
และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) และส่งถึงบริษัทฯ
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่อยูด่ งั นี ้
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ 29 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกันและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
ต่อคณะกรรมการ ให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายลงลายมือชื่อพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุน้ ทุกรายซึ่งรวมกันไม่นอ้ ย
กว่าที่กาหนด ในการนีใ้ ห้กรอกชื่อซึ่งผูถ้ ือหุน้ ร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็ นผูร้ บั การติดต่อแทน 1 ชื่อ และ
ให้ถือว่า การที่บริษัทฯ ติดต่อกับผูไ้ ด้รบั มอบหมายเป็ นการติดต่อกับผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
ในกรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอบุคคล เพื่อเป็ น
กรรมการมากกว่า 1 คน ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทาแบบเสนอชื่อกรรมการ 1 ชุด ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้
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เป็ นหลักฐานให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อในแบบเส นอ
ชื่อกรรมการ เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทางานของบุคคล
ที่ได้รบั การเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ
(ถ้ามี) ของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการทุกคนด้วย
4.2 บุคคลที่ได้รบั เสนอชื่อเป็ นกรรมการ ต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี ้
(1) มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคณ
ุ สมบัติมาตรฐานสาหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) มี คุณ สมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
(3) มีความรู ค้ วามสามารถเกี่ ยวกับด้าน การเงิน บัญชี กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล บริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กลยุทธ์การวางแผนพัฒนา คมนาคมและการขนส่ง ความ
มั่นคง วิศวกรรม บริหารความเสี่ยง ธุรกิจการบิน สื่อสาร เศรษฐศาสตร์ และ การตลาด
(4) ต้องไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้งกับบริษัทฯ
(4.1) ประกอบกิจการ หรือเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่
จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเป็ นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ที่ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
(4.2) ไม่เป็ นคูส่ ญ
ั ญา รับสัมปทาน หรือมีส่วนได้เสียในทานองเดียวกันกับบริษัทฯ
หรือเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเป็ น
กรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีลกั ษณะดังกล่าวข้างต้น
(4.3) หรื อ ในกรณี อ่ื น ๆ ตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากัด และ/หรื อ ที่
กฎหมายบัญญัตไิ ว้
(5) มีเวลาให้กับบริษัทฯ ทั้งในเวลาและนอกเวลาการประชุม รวมทั้งการปฏิบตั ิงานอื่นๆ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
4.3 บริษัทฯ จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผถู้ ือหุน้ เสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน
ถูกต้องและมีขอ้ มูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูก้ ลั่นกรอง คัดเลือก
ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
และบริษัทฯ จะแจ้ง ผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือน
มีนาคม 2565 ต่อไป
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แบบ ก.
แบบเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอื หุ้น
(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................. เป็ นผูถ้ ือหุน้
ของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) จานวน ................................................................. หุน้
อยู่บา้ นเลขที่ ............... ถนน .................................... ตาบล/แขวง ………………..............................
อาเภอ/เขต .................................................................. จังหวัด ……………...........................................
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ .................................... หมายเลขโทรศัพท์บา้ น/ที่ทางาน ...................................
E-mail (ถ้ามี) .....................................................................................
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ……........
เรื่อง .....................................................................................................................................................
โดยมีขอ้ เสนอเพื่อพิจารณา.....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
และมีขอ้ มูลประกอบที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็ นต้น)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน ............. แผ่น
(3) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว ...........................................................................
เป็ นผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากข้าพเจ้า ในการติดต่อกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3.1 วรรค 2
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี นีห้ ลักฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน
ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้เป็ นสาคัญ ดังนี ้
......................................................... ผูถ้ ือหุน้
(.......................................................)
วันที่ .................................................
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หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบหลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่น
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คล จะต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติ
บุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ี
อานาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมฉบับนี ้ พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
2. แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมจะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
3. ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอกแบบ
เสนอระเบียบวาระการประชุม และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานทุกราย รวมทั้ งให้กรอกชื่อซึ่งผูถ้ ือหุน้ ร่วมกันทุกราย
มอบหมายให้เป็ นผูร้ บั การติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่า การที่บริษัทฯ ติดต่อกับผูไ้ ด้รบั มอบหมายเป็ นการ
ติดต่อกับผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่ลงลายมือชื่อ แล้วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ขอ้ 3.1 วรรค 2
4. ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผูถ้ ือหุน้
ต้องจัดทาแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ และดาเนินการตามหลักเกณฑ์ขอ้
3.1 วรรค 3
5. กรณีผถู้ ือหุน้ มีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
6. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผถู้ ือหุน้ ที่ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกู ต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมี
คุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วน
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แบบ ข.
แบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เป็ นกรรมการ
(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................. เป็ นผูถ้ ือหุน้
ของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) จานวน ................................................................. หุน้
อยูบ่ า้ นเลขที่ .................. ถนน ................................... ตาบล/แขวง …………….…………….……….......
อาเภอ/เขต ................................................................ จังหวัด ……………..............................................
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ .................................... หมายเลขโทรศัพท์บา้ น/ที่ทางาน ...................................
E-mail (ถ้ามี) .....................................................................................
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว ............................................................
อายุ .......... ปี เป็ นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ขอ้
4.2 และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
ด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทางาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความ
ถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน ......... แผ่น
(3) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว ...........................................................................
เป็ นผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากข้าพเจ้า ในการติดต่อกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4.1 วรรค 2
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการนี ้ หลักฐานการถือหุน้ หลักฐาน
การให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทัง้ หมด ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงชื่อ
ไว้เป็ นสาคัญ ดังนี ้
......................................................... ผูถ้ ือหุน้
(.......................................................)
วันที่ .................................................
(4) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว …………................................................................ บุคคลที่ได้รบั
การเสนอชื่อเป็ นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม
หลัก เกณฑ์ ข้อ 4.2 รวมทั้ง ยอมรับ การปฏิ บัติต ามการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริษั ท ฯ และเพื่ อ เป็ น
หลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้เป็ นสาคัญ ดังนี ้
...................................................... บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ
(.....................................................)
วันที่ ...............................................
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หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบหลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่น
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คล จะต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติ
บุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ี
อานาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอชื่อกรรมการฉบับนีพ้ ร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
2. แบบเสนอชื่ อ กรรมการจะต้อ งส่ ง ถึ ง บริ ษั ท ฯ ภายในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 เพื่ อ ให้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ
บริษัทฯ และเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
3. ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ต้องกรอกแบบ
เสนอชื่อกรรมการ และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานทุกราย รวมทัง้ ให้กรอกชื่อซึ่งผูถ้ ือหุน้ ร่วมกันทุกรายมอบหมายให้
เป็ นผูร้ บั การติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่า การที่บริษัทฯ ติดต่อกับผูไ้ ด้รบั มอบหมายเป็ นการติดต่อกับผูถ้ ือ
หุน้ ทุกรายที่ลงลายมือชื่อ แล้วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ขอ้ 4.1 วรรค 2
4. ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการมากกว่า 1 คน ผูถ้ ือหุน้
ต้องจัดทาแบบเสนอชื่อกรรมการ 1 ชุด ต่อกรรมการ 1 คน และดาเนินการตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4.1 วรรค 3
5. กรณีผถู้ ือหุน้ มีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
6. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผถู้ ือหุน้ ที่ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกู ต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมี
คุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วน
7. บุคคลที่ได้รบั เสนอชื่อเป็ นกรรมการ ต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี ้
7.1 มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคณ
ุ สมบัตมิ าตรฐาน สาหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7.2 มี คุณ สมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
7.3 มีความรู ค้ วามสามารถเกี่ ยวกับด้าน การเงิน บัญชี กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล บริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กลยุทธ์การวางแผนพัฒนา คมนาคมและการขนส่ง ความ
มั่นคง วิศวกรรม บริหารความเสี่ยง ธุรกิจการบิน สื่อสาร เศรษฐศาสตร์ และการตลาด
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7.4 ต้องไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้งกับบริษัทฯ
(1) ประกอบกิจการ หรือเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัด
ความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเป็ นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
(2) ไม่เป็ นคู่สัญญา รับสัมปทาน หรือมีส่วนได้เสียในทานองเดียวกันกับบริษัทฯ
หรือเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเป็ น
กรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีลกั ษณะดังกล่าวข้างต้น
(3) หรือในกรณีอ่ืนๆ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และ/หรือที่กฎหมาย
บัญญัตไิ ว้
7.5 มีเวลาให้กับบริษัทฯ ทั้งในเวลาและนอกเวลาการประชุม รวมทั้ง การปฏิบตั ิงานอื่นๆ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

