
บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) 

หลกัเกณฑส์ ำหรบัผูถ้อืหุน้ในกำรน ำเสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมกำรบรษิทัฯ 

วตัถปุระสงค ์
เพือ่เป็นขอ้พงึปฏบิัตทิีด่ตีามหลักการก ากับดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิทจดทะเบยีน และเพือ่ให ้
เกดิความมั่นใจวา่ ผูถ้อืหุน้ทกุรายไดรั้บการปฏบิัตอิยา่งเทา่เทยีมกัน บรษัิทฯ จงึเห็นควรเปิด
โอกาสแกผู่ถ้อืหุน้สว่นนอ้ยในการเสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการบรษัิทฯ โดยคณะกรรมการ
บรษัิทฯไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิัตสิ าหรับการพจิารณาเรือ่งทีจ่ะน าเสนอใหผู้ถ้อืหุน้
ทราบดังนี ้

 
นยิำม 
“บรษัิทฯ” หมายความวา่ บรษัิท พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากัด (มหาชน) 
“คณะกรรมการบรษัิทฯ” หมายความวา่ คณะกรรมการบรษัิท พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากัด (มหาชน) 
“กรรมการบรษัิทฯ” หมายความวา่ กรรมการบรษัิท พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากัด (มหาชน) 
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความวา่ คณะกรรมการสรรหาบรษัิท พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากัด 
(มหาชน) 

 
หลกัเกณฑส์ ำหรบัผูถ้อืหุน้ในกำรน ำเสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมกำรบรษิทัฯ 
1. คณุสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ 
ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการบรษัิทฯ ตอ้งมคีณุสมบตัดิังนี ้
(1) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ซึง่ถอืหุน้อยา่งนอ้ย 2,000,000 หุน้ โดยอาจเป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีว

หรอืหลายรายรวมกันได ้
(2) ตอ้งถอืหุน้ของบรษัิทฯ ตามจ านวนขา้งตน้ ในวนัทีเ่สนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการบรษัิทฯ 
(3) ตอ้งแสดงหลกัฐานการถอืหุน้ เชน่ หนังสอืรับรองการถอืหุน้จากบรษัิทหลักทรัพยห์รอื

หลักฐานอืน่จากตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอื บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากัด 

2. กำรเสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมกำรบรษิทัฯ 
2.1 คณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหำ้มของกรรมกำร 

คณะกรรมการจะพจิารณาบคุคลทีจ่ะไดรั้บเสนอชือ่เป็นกรรมการตอ้งมสีญัชาตไิทย อายไุม่
เกนิ 58 ปีและตอ้งมคีณุสมบัตแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดังนี้  
(1) มคีณุสมบัตถิกูตอ้งและไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบรษัิทมหาชนจ ากัด 

กฎหมายหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนกฎหมายและประกาศอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมถงึการก ากับดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิทฯ 

(2) มคีวามรู ้ความสามารถ ประวตักิารท างานทีด่ ีมคีวามเป็นอสิระ ปฏบิัตหินา้ทีก่รรมการ
ดว้ยความซือ่สตัย ์มคีณุธรรม จรยิธรรม และสามารถเขา้ประชมุคณะกรรมการอยา่ง
สม า่เสมอ 

(3) มคีวามรูค้วามสามารถในหนึง่หรอืมากกวา่หนึง่ดา้นทีส่ าคัญตอ่ธรุกจิของบรษัิทฯ ไดแ้ก ่
ธรุกจิการเดนิเรอืทะเล การคา้ระหวา่งประเทศ การวางแผนกลยทุธท์างธรุกจิ การบัญชี

ระหวา่งประเทศ การเงนิระหวา่งประเทศ กฎหมาย และการก ากับดแูลกจิการทีด่ ี
(4) ไมค่วรด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทจดทะเบยีนเกนิ 4 บรษัิท และไมไ่ดด้ ารงต าแหน่ง

ใดๆในบรษัิทคูแ่ขง่ทางธรุกจิการเดนิเรอื 



(5) ผา่นการอบรมและไดรั้บประกาศนยีบัตรคอรส์ Director’s Certification Program จาก
สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

2.2 กำรสง่เอกสำร 
(1) ผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบัตคิรบถว้นตามขอ้ 1 ตอ้งกรอกขอ้มลูใน “แบบเสนอชือ่บคุคลเพือ่

เป็นกรรมกำรบรษิทัฯ” กรณีผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกัน เสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็น
กรรมการ ผูถ้อืหุน้ทกุรายตอ้งกรอก“แบบเสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมกำรบรษิทัฯ” 
และลงชือ่ไวเ้ป็นหลักฐานแลว้รวบรวมสง่เป็นชดุเดยีวกัน 

(2) ผูถ้อืหุน้สง่เอกสารทัง้หมดมายังบรษัิทฯ ไดท้างจดหมายอเิลคทรอนคิส ์(E-mail) ที ่
ir@preciousshipping.com หรอืทางโทรสารหมายเลข 02-236-7654 และน าสง่
ตน้ฉบับทีล่งนามแลว้พรอ้มเอกสารหลักฐานทีบ่รษัิทฯก าหนดภายในวนัที ่31 ธันวาคม 
2559 ตามทีอ่ยูด่ังนี ้

 
คณุสมปรำรถนำ เทพนภำเพลนิ 
บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ำกดั (มหำชน) 
เลขานุการบรษัิทและนักลงทนุสมัพันธ ์
เลขที ่8 อาคารคาเธย่เ์ฮา้ส ์ถนนสาทรเหนอื 
แขวงสลีม เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500 
โทรศัพท ์02-6968856 
 

3. ข ัน้ตอนกำรพจิำรณำ 

คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผูก้ลั่นกรองบคุคลทีถู่กเสนอชือ่เพือ่เป็นกรรมการในเบือ้งตน้กอ่นที่
จะเสนอใหค้ณะกรรมการ ส าหรับบคุคลทีผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บรษัิทฯจะบรรจุ
รายชือ่ในระเบยีบวาระการประชมุในหนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้  ส าหรับบคุคลทีไ่มผ่า่น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา หรอืคณะกรรมการบรษัิทฯ บรษัิทฯจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้
ทราบพรอ้มชีแ้จงเหตุผลผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ที่ www.preciousshipping.com และ/
หรอื ชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม ทัง้นี ้การตัดสนิของคณะกรรมการบรษัิทฯ ใหถ้อืเป็นทีส่ ิน้สดุ 

  

  

  

 

 

 

 

mailto:ir@preciousshipping.com
http://www.preciousshipping.com/


บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ำกดั (มหำชน) 
แบบเสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมกำรบรษิทัฯ 

วนัที ่....................................... 

ชือ่-นามสกลุของผูเ้สนอ (ผูถ้อืหุน้)……….………………………………………………………………… 

ทีอ่ยู ่ ..................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

โทรศัพท ์ ........................................................    โทรสาร  .....................................  

Email  .........................................................  

จ านวนหุน้ทีถ่อืครอง ณ วนัทีเ่สนอ  ......................................................... 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอชือ่นาย/นาง/นางสาว..................................................... 
อาย.ุ................ปี เป็นกรรมการบรษัิทฯ ซึง่มคีณุสมบัตคิรบถว้นและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตาม
หลักเกณฑข์องบรษัิทฯ และมหีลักฐานการใหค้วามยนิยอมของบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ พรอ้ม
เอกสารประกอบการพจิารณาดา้นคณุสมบัต ิ ไดแ้ก ่ ใบรับรองการศกึษา จดหมายอา้งองิ  ประวตั ิ
การท างาน  และเอกสารประกอบเพิม่เตมิอืน่ๆทีไ่ดล้งชือ่รับรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ จ านวน
................แผน่ 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความใน “แบบเสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการบรษัิทฯ” นีแ้ละหลักฐาน
การถอืหุน้ หลักฐานการใหค้วามยนิยอม และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูตอ้งทกุประการ 

 

ลงชือ่......................................................................ผูถ้อืหุน้ 
      (                                                                     ) 

วนัที.่............................................ 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว.................................................................บคุคลทีไ่ดรั้บการ
เสนอชือ่เป็นกรรมการ ยนิยอมและรับรองวา่คณุสมบัตแิละเอกสารประกอบการพจิารณาดังกลา่ว
ขา้งตน้ส าหรับการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการบรษัิทฯนัน้ถกูตอ้ง รวมทัง้
ยอมรับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการและจะปฎบิัตหินา้ทีอ่ยา่งดทีีส่ดุเต็มความสามารถรวมถงึยอมรับ
การปฏบิัตติามการก ากับดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิทฯ 

 

ลงชือ่............................................ บคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ 
     (                                               ) 
 



หมำยเหต ุ
ผูถ้อืหุน้ตอ้งแนบหลักฐานตอ่ไปนี ้

1. หลักฐานการถอืหุน้ในวนัทีเ่สนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการบรษัิทฯ ไดแ้ก ่หนังสอื
รับรองการถอืหุน้จากบรษัิทหลักทรัพยท์ีไ่ดรั้บอนุญาต หรอืหลักฐานอืน่จากตลาด
หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย หรอื บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

2. ในกรณีผูถ้อืหุน้เป็นบคุคลธรรมดา จะตอ้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอื
หนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

3. ในกรณีผูถ้อืหุน้เป็นนติบิคุคลจะตอ้งแนบส าเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคลออกโดยกรม
พัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์หรอืหน่วยงานอืน่ทีม่อี านาจกระท าการดังกลา่ว 
(กรณีเป็นนติบิคุคลตา่งประเทศ) และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / หนังสอืเดนิทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีไ่ดล้งชือ่ในแบบขอเสนอนี้
พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

4. ส าเนาของบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสอืเดนิทาง ใบรับรองการศกึษา จดหมายอา้งองิ 
ใบรับรองประสบการณ์ท างานและ เอกสารอืน่ๆ พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง ของบคุคลที่
ไดรั้บการเสนอชือ่เพือ่เป็นคณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 


