
 

 

ท่ี 024/2564 

        25 ตลุาคม 2564 

เรื่อง  การเสนอวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น  การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารบัการพิจารณาแต่งตัง้ เป็น
 กรรมการบรษิัท และการสง่ค  าถามลว่งหนา้ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนว่า เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดแูลสิทธิของผูถื้อหุน้และปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั   
บริษัทฯ จึงขอเชิญผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ การเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม
เพ่ือเขา้รบัการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท และการสง่ค  าถามลว่งหนา้ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้  
ประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนดเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี  
http://www.principalcapital.co.th  ตัง้แตบ่ดันี ้จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 
 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
                (นางสาวฤตมิา จิระสรุเดช) 
                       เลขานกุารบริษัท 
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หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 
และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมใหญ่สามัญ 

ผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
 

ข้อ 1. วัตถุประสงค ์

 บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ค  านึงถึงความส าคญัของผูถื้อหุน้ และเพ่ือ
เป็นการสง่เสรมิการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันัน้ ก่อนการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี บรษิัทฯ จงึเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องท่ีผูถื้อหุน้เห็นวา่เป็นประโยชนแ์ก่บรษิัทฯ เพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นระเบียบวาระการ
ประชุม และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหนา้ ซึ่งจะช่วย
กลั่นกรองวาระท่ีจะเป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง และช่วยใหบ้ริษัทฯ สามารถคดัสรรบุคคลท่ีมี
คณุสมบตัิเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และสามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือ
ประโยชนส์ูงสุดของบริษัทฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมทัง้ช่วยใหบ้ริษัทฯ สามารถปฏิบตัิตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 
ข้อ 2. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้น 

 ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุหรือเสนอช่ือกรรมการ ตอ้งมีคณุสมบตั ิดงันี ้
  2.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัได ้
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ โดยตอ้งถือหุน้ในวนัท่ีเสนอระเบียบวาระ
การประชุมและหรือเสนอช่ือกรรมการและในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record date) เพ่ือก าหนดสิทธิใน
การประชมุผูถื้อหุน้ หรือ 
  2.2 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุน้รวมกนัไมน่อ้ยกว่า 300,000 หุน้ 
และตอ้งถือหุน้ในบริษัทฯ ในจ านวนดงักล่าวต่อเน่ืองมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี จนถึงวนัท่ีเสนอระเบียบวาระ
การประชมุและหรือเสนอช่ือกรรมการและถือหุน้ในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record date) เพ่ือสิทธิในเขา้
รว่มประชมุผูถื้อหุน้ 
  
ข้อ 3. การเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุระเบียบวาระการประชุม 

 3.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 ของหลกัเกณฑนี์ ้สามารถเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาบรรจุ
เป็นระเบียบวาระการประชมุ โดยกรอกแบบเสนอเรื่องเพ่ือบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี (แบบ ก.ปรากฏตามแนบของหนงัสือฉบบันี ้) พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และแนบหลกัฐานการ
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ถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์น 2.1 หรือ 2.2 ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย ์หรือ หลกัฐานอ่ืนจากบริษัท 
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และเอกสารประกอบเพิ่มเตมิท่ีจะเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณา
ของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพ่ือใหค้ณะกรรมการมีเวลา
เพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุได ้ตามท่ีอยูด่งันี ้

  บริษัท พริน้ซิเพลิ แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
  ช้ัน 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร ์29 ถนนสุขุมวิท 63 
  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอระเบียบวาระการประชมุ
ตอ่คณะกรรมการ ใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายลงลายมือช่ือพรอ้มทัง้แสดงหลกัฐานการถือหุน้ทกุราย ซึ่งรวมกนัไม่นอ้ย
กว่าท่ีก าหนด ในการนีใ้หก้รอกช่ือซึ่งผูถื้อหุน้รว่มกนัทกุราย มอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัการติดตอ่แทน 1 ช่ือ และ
ใหถื้อว่า การท่ีบริษัทฯ ติดตอ่กบัผูไ้ดร้บัมอบหมายเป็นการติดตอ่กบัผูถื้อหุน้ทกุรายท่ีลงลายมือช่ือ ในกรณีท่ี
ผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายและมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอระเบียบวาระการประชมุมากกว่า 1 
ระเบียบวาระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท าแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุ 1 แบบตอ่ 1 ระเบียบวาระ พรอ้มลงช่ือไว้
เป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น 

 3.2 เพ่ือใหก้ารด าเนินการประชมุเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่บรรจเุรื่อง
ดงัตอ่ไปนี ้เป็นระเบียบวาระการประชมุ 
  (1) เรื่องท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานท่ีก ากับดแูลบริษัทฯ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ หรือการก ากับดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เวน้แต่เป็นการเสนอแกไ้ขขอ้บงัคบับริษัทฯ หรือทบทวนมติท่ี
ประชมุผูถื้อหุน้ 
  (2) เรื่องซึ่งกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัการพิจารณาจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ และบริษัทฯ ได้
ด  าเนินการก าหนดเป็นระเบียบวาระการประชมุแลว้ 
  (3) เรื่องท่ีมิใชอ่  านาจหนา้ท่ีของท่ีประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้ตามกฎหมาย 
  (4) เรื่องท่ีอยูน่อกเหนือขอบเขต วตัถปุระสงค ์หรืออ านาจหนา้ท่ี ท่ีบรษิัทฯ จะด าเนินการได ้
  (5) เรื่องท่ีผูถื้อหุน้เคยเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และ
ไดร้บัมตสินบัสนนุดว้ยเสียงท่ีนอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยท่ีขอ้เท็จจรงิใน
เรื่องนัน้ ยงัไมไ่ดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 
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  (6) เรื่องท่ีใหข้อ้มูลเอกสารหลกัฐาน ไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ มีขอ้ความท่ีไม่ตรงตามความ
เป็นจริง มีขอ้เสนอท่ีคลมุเครือและไมส่ามารถติดตอ่ผูเ้สนอใหแ้กไ้ขได ้หรือเสนอมาไมท่นัภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
  (7) เรื่องท่ีเป็นงานประจ า หรือเป็นอ านาจการบริหารจดัการของบริษัทฯ เวน้แตเ่ป็นกรณีท่ี
ก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นเสียหายอย่างมีนยัส าคญัตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม 
  (8) เรื่องท่ีไมเ่ป็นประโยชนต์อ่การด าเนินงานของบริษัทฯ 

 3.3 ท่ีประชมุกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองเรื่องท่ีผูถื้อหุน้เสนอก่อนน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ จะแจง้ผลการพิจารณาใหท้ราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ภายในเดือนมีนาคม 2565 โดยเรื่องท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุ        
เป็นระเบียบวาระการประชมุในค าบอกกลา่วเรียกประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ตอ่ไป 
  
ข้อ 4. การเสนอชื่อกรรมการ 

 4.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 ของหลกัเกณฑนี์ ้สามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการได ้โดยกรอกแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ (แบบ ข.ปรากฏตามแนบของ
หนงัสือฉบบันี)้ และขอใหผู้ท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือลงนามยินยอมใน แบบ ข. พรอ้มแนบหลกัฐานการถือหุน้ตาม
หลกัเกณฑใ์น 2.1 หรือ 2.2 ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากบริษัท ศนูยร์บั
ฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ เอกสาร
ประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบตัิ ไดแ้ก่ การศกึษาและประวตัิการท างานของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ 
และเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) และส่งถึงบรษิัทฯ 
ภายในวันที ่31 ธันวาคม 2564 ตามท่ีอยูด่งันี ้

  บริษัท พริน้ซิเพลิ แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
  ช้ัน 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร ์29 ถนนสุขุมวิท 63 
  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ
ตอ่คณะกรรมการ ใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายลงลายมือช่ือพรอ้มทั้งแสดงหลกัฐานการถือหุน้ทกุรายซึ่งรวมกนัไม่นอ้ย
กว่าท่ีก าหนด ในการนีใ้หก้รอกช่ือซึ่งผูถื้อหุน้รว่มกนัทกุรายมอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัการติดต่อแทน 1 ช่ือ และ
ใหถื้อวา่ การท่ีบรษิัทฯ ติดตอ่กบัผูไ้ดร้บัมอบหมายเป็นการตดิตอ่กบัผูถื้อหุน้ทกุรายท่ีลงลายมือช่ือ 
 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายและมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอบุคคล เพ่ือเป็น
กรรมการมากกว่า 1 คน ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท าแบบเสนอช่ือกรรมการ 1 ชุด ต่อกรรมการ 1 คน พรอ้มลงช่ือไว้
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เป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น และแนบหลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือในแบบเสนอ
ช่ือกรรมการ เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตั ิไดแ้ก่ การศกึษาและประวตัิการท างานของบุคคล
ท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของคณะกรรมการ               
(ถา้มี) ของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการทกุคนดว้ย 
 4.2 บคุคลท่ีไดร้บัเสนอช่ือเป็นกรรมการ ตอ้งมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี  ้
  (1) มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติคณุสมบตัิมาตรฐานส าหรบั
กรรมการและพนกังานรฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ 
  (2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมาย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ 
  (3) มีความรูค้วามสามารถเก่ียวกับดา้น การเงิน บญัชี กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทรพัยากรบคุคล บริหารจดัการและบริหารธุรกิจ กลยทุธก์ารวางแผนพฒันา คมนาคมและการขนส่ง ความ
มั่นคง วิศวกรรม บรหิารความเส่ียง ธุรกิจการบนิ ส่ือสาร เศรษฐศาสตร ์และ การตลาด 
  (4) ตอ้งไมมี่ผลประโยชนข์ดัแยง้กบับรษิัทฯ 
   (4.1) ประกอบกิจการ หรือเป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ส่วนไม่
จ  ากดัความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอ่ืน ท่ีประกอบ
กิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบรษิัทฯ 
   (4.2) ไม่เป็นคูส่ญัญา รบัสมัปทาน หรือมีส่วนไดเ้สียในท านองเดียวกันกบับริษัทฯ
หรือเป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ  ากัดความรบัผิดในห้างหุน้ส่วนจ ากัด หรือเป็น
กรรมการของบรษิัทเอกชนหรือบรษิัทมหาชนอ่ืน ท่ีประกอบกิจการอนัมีลกัษณะดงักลา่วขา้งตน้ 
   (4.3) หรือในกรณีอ่ืนๆ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ/หรือท่ี
กฎหมายบญัญตัไิว ้
  (5) มีเวลาใหก้ับบริษัทฯ ทั้งในเวลาและนอกเวลาการประชุม รวมทั้งการปฏิบตัิงานอ่ืนๆ
ตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทฯ มอบหมาย 
 4.3 บรษิัทฯ จะพิจารณารายช่ือบคุคลท่ีมีผูถื้อหุน้เสนอ พรอ้มเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีครบถว้น 
ถูกตอ้งและมีขอ้มูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูก้ลั่นกรอง คดัเลือก 
ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
และบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือน
มีนาคม 2565 ตอ่ไป 
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แบบ ก. 

แบบเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น 
 

 (1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ..................................................................... ........ เป็นผูถื้อหุน้
ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) จ านวน ................................................................. หุน้  
อยู่บา้นเลขท่ี ............... ถนน .................................... ต าบล/แขวง ………………..............................
อ าเภอ/เขต .................................................................. จงัหวดั ……………...........................................  
หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ .................................... หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน ................................... 
E-mail (ถา้มี) ..................................................................................... 

 (2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอระเบียบวาระการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ……........ 
เรื่อง ..................................................................................................................................................... 
โดยมีขอ้เสนอเพ่ือพิจารณา..................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
และมีขอ้มลูประกอบท่ีจะเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณา (เชน่ ขอ้เท็จจรงิ หรือเหตผุล เป็นตน้) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเตมิท่ีไดล้งช่ือรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จ านวน ............. แผน่ 

 (3) ขา้พเจา้ขอมอบหมายให ้นาย/นาง/นางสาว ........................................................................... 
เป็นผูไ้ดร้บัมอบหมายจากขา้พเจา้ ในการตดิตอ่กบับรษิัทฯ ตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ 3.1 วรรค 2  
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้ความในแบบเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญั        
ผูถื้อหุน้ประจ าปีนีห้ลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถกูตอ้งทกุประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน 
ขา้พเจา้ไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงันี ้
 

               ......................................................... ผูถื้อหุน้ 
 (.......................................................) 
วนัท่ี ................................................. 
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หมายเหตุ 

 1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือ  หลกัฐานอ่ืน
จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติ
บุคคล และส าเนาบตัรประจาตวัประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ)  ของกรรมการผูมี้
อ านาจลงนามท่ีไดล้งช่ือในแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุฉบบันี ้พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 2. แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุจะตอ้งสง่ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพ่ือให้
คณะกรรมการพิจารณาตามหลกัเกณฑข์องบรษิัทฯ และเสนอท่ีประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
 3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชมุ ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกแบบ
เสนอระเบียบวาระการประชมุ และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทกุราย รวมทั้งใหก้รอกช่ือซึ่งผูถื้อหุน้รว่มกนัทกุราย 
มอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัการติดต่อแทน 1 ช่ือ และใหถื้อว่า การท่ีบริษัทฯ ติดตอ่กบัผูไ้ดร้บัมอบหมายเป็นการ
ตดิตอ่กบัผูถื้อหุน้ทกุรายท่ีลงลายมือช่ือ แลว้รวบรวมเป็นชดุเดียวกนัตามหลกัเกณฑข์อ้ 3.1 วรรค 2 
 4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระการประชมุมากกว่า 1 วาระ ผูถื้อหุน้
ตอ้งจดัท าแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุ 1 แบบ ตอ่ 1 ระเบียบวาระ และด าเนินการตามหลกัเกณฑข์อ้ 
3.1 วรรค 3 
 5. กรณีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลง
ดงักลา่ว พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 6. บริษัทฯ จะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมี
คณุสมบตัไิมค่รบถว้น 
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       แบบ ข. 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมการ 

  (1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ..................................................................... ........ เป็นผูถื้อหุน้
ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) จ านวน ................................................................. หุน้  
อยูบ่า้นเลขท่ี .................. ถนน ................................... ต าบล/แขวง …………….…………….………....... 
อ าเภอ/เขต ................................................................ จงัหวดั …………….............................................. 
หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ .................................... หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน ................................... 
E-mail (ถา้มี) ..................................................................................... 

  (2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว ............................................................ 
อายุ .......... ปี เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์อ้ 
4.2 และมีหลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ พรอ้มเอกสารประกอบการพิจารณา
ดา้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ การศกึษาและประวตัิการท างาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีไดล้งช่ือรบัรองความ
ถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จ านวน ......... แผน่ 
 (3) ขา้พเจา้ขอมอบหมายให ้นาย/นาง/นางสาว ........................................................................... 
เป็นผูไ้ดร้บัมอบหมายจากขา้พเจา้ ในการตดิตอ่กบับรษิัทฯ ตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ 4.1 วรรค 2 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้ความในแบบเสนอบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการนี ้หลกัฐานการถือหุน้  หลกัฐาน
การใหค้วามยินยอม และเอกสารประกอบทัง้หมด ถกูตอ้งทกุประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้ไดล้งช่ือ
ไวเ้ป็นส าคญั ดงันี ้

              ......................................................... ผูถื้อหุน้ 
(.......................................................) 
วนัท่ี ................................................. 

 (4) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว …………................................................................ บคุคลท่ีไดร้บั
การเสนอช่ือเป็นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรบัรองว่ามีคณุสมบตัิครบถว้นและไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตาม
หลักเกณฑ์ ข้อ 4.2 รวมทั้ง ยอมรับการปฏิบัติตามการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และเพ่ือเป็น 
หลกัฐาน ขา้พเจา้ไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงันี ้

   ...................................................... บคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ 
(.....................................................) 
วนัท่ี ............................................... 
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หมายเหตุ 
 1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอ่ืน
จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติ
บุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้
อ านาจลงนามท่ีไดล้งช่ือในแบบเสนอช่ือกรรมการฉบบันีพ้รอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 2. แบบเสนอช่ือกรรมการจะต้องส่งถึงบริษัทฯ  ภายในวันที่  31 ธันวาคม 2564 เ พ่ือให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามหลักเกณฑข์อง
บรษิัทฯ และเสนอท่ีประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
 3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้ทกุราย ตอ้งกรอกแบบ
เสนอช่ือกรรมการ และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทกุราย รวมทัง้ใหก้รอกช่ือซึ่งผูถื้อหุน้รว่มกนัทกุรายมอบหมายให ้
เป็นผูร้บัการติดต่อแทน 1 ช่ือ และใหถื้อว่า การท่ีบริษัทฯ ติดตอ่กบัผูไ้ดร้บัมอบหมายเป็นการติดต่อกับผูถื้อ
หุน้ทกุรายท่ีลงลายมือช่ือ แลว้รวบรวมเป็นชดุเดียวกนัตามหลกัเกณฑข์อ้ 4.1 วรรค 2 
 4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผูถื้อหุน้
ตอ้งจดัท าแบบเสนอช่ือกรรมการ 1 ชดุ ตอ่กรรมการ 1 คน และด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ 4.1 วรรค 3 
 5. กรณีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลง
ดงักลา่ว พรอ้มทัง้ รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 6. บริษัทฯ จะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมี
คณุสมบตัไิมค่รบถว้น 
 7. บคุคลท่ีไดร้บัเสนอช่ือเป็นกรรมการ ตอ้งมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี  ้
  7.1 มีคณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติคณุสมบตัมิาตรฐาน ส าหรบั
กรรมการและพนกังานรฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ 
  7.2 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมาย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ 
  7.3 มีความรูค้วามสามารถเก่ียวกับดา้น การเงิน บญัชี กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทรพัยากรบคุคล บริหารจดัการและบริหารธุรกิจ กลยทุธก์ารวางแผนพฒันา คมนาคมและการขนส่ง ความ
มั่นคง วิศวกรรม บรหิารความเส่ียง ธุรกิจการบนิ ส่ือสาร เศรษฐศาสตร ์และการตลาด 
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  7.4 ตอ้งไมมี่ผลประโยชนข์ดัแยง้กบับรษิัทฯ 

   (1) ประกอบกิจการ หรือเป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญั หรือเป็นหุน้สว่นไม่จ  ากดั
ความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอ่ืนท่ีประกอบกิจการ
อนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบรษิัทฯ 
   (2) ไม่เป็นคู่สัญญา รบัสัมปทาน หรือมีส่วนไดเ้สียในท านองเดียวกันกับบริษัทฯ 
หรือเป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามัญหรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ  ากัดความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากัด หรือเป็น
กรรมการของบรษิัทเอกชนหรือบรษิัทมหาชนอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีลกัษณะดงักลา่วขา้งตน้ 
   (3) หรือในกรณีอ่ืนๆ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และ/หรือท่ีกฎหมาย
บญัญตัไิว ้
  7.5 มีเวลาใหก้ับบริษัทฯ ทั้งในเวลาและนอกเวลาการประชุม รวมทั้ง การปฏิบตัิงานอ่ืนๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทฯ มอบหมาย 


