
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 

หลักเกณฑ์ส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรน ำเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรบริษัทฯ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นขอ้พึงปฏิบตัิที่ดีตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษทัจดทะเบียน  และเพื่อให้เกิดความมัน่ใจ
ว่าผูถ้ือหุ้นทุกรายไดร้ับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนั บริษทัฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสแก่ผูถ้ือหุ้นส่วนน้อยในการ
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิ
ส าหรับการพิจารณาเร่ืองที่จะน าเสนอให้ผูถ้ือหุ้นทราบดงัน้ี 

นิยำม 
“บริษทัฯ” หมายความว่า บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
“คณะกรรมการบริษทัฯ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
“กรรมการบริษทัฯ” หมายความว่า กรรมการบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
 
หลักเกณฑ์ส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรน ำเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรบริษัทฯ 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
ผูถ้ือหุ้นที่จะเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษทัฯ ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
(1) เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ ซ่ึงถือหุ้นอย่างน้อย 2,000,000 หุ้น โดยอาจเป็นผูถ้ือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย

รวมกนัได ้
(2) ตอ้งถือหุ้นของบริษทัฯ ตามจ านวนขา้งตน้ ในวนัที่เสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษทัฯ 
(3) ตอ้งแสดงหลกัฐานการถือหุ้น เช่น หนงัสือรับรองการถอืหุ้นจากบริษทัหลกัทรัพยห์รือหลกัฐานอื่นจาก

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือ บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

2. กำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรบริษัทฯ 
2.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำร 

คณะกรรมการจะพิจารณาบุคคลที่จะไดร้ับเสนอช่ือเป็นกรรมการตอ้งมีสัญชาติไทย อายุ   ไม่เกนิ 58 ปี
และตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ดงัน้ี  
(1) มีคุณสมบตัิถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงการก ากบัดูแลกิจการที่ดี
ของบริษทัฯ 

(2) มีความรู้ ความสามารถ ประวตัิการท างานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบตัิหน้าที่กรรมการดว้ยความ
ซ่ือสัตย ์มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ 



(3) มีความรู้ความสามารถในหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงดา้นที่ส าคญัต่อธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ธุรกิจการ
เดินเรือทะเล การคา้ระหว่างประเทศ การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกจิ การบญัชีระหว่างประเทศ 
การเงินระหว่างประเทศ กฎหมาย และการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 

(4) ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนเกิน 4 บริษทั และไม่ไดด้ ารงต าแหน่งใดๆในบริษทั
คู่แข่งทางธุรกิจการเดินเรือ 

(5) ผ่านการอบรมและไดร้ับประกาศนียบตัรคอร์ส Director’s Certification Program จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 

2.2 กำรส่งเอกสำร 
(1) ผูถ้ือหุ้นที่มีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1 ตอ้งกรอกขอ้มูลใน “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร

บริษัทฯ” กรณีผูถ้ือหุ้นหลายรายรวมกนั เสนอช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมการ ผูถ้อืหุ้นทุกรายตอ้งกรอก
“แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรบริษัทฯ” และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้รวบรวมส่งเป็นชุด
เดียวกนั 

(2) ผูถ้ือหุ้นส่งเอกสารทั้งหมดมายงับริษทัฯ ไดท้างจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-mail) ที่ 
ir@preciousshipping.com หรือทางโทรสารหมายเลข 02-236-7654 และน าส่งตน้ฉบบัทีล่งนามแลว้
พร้อมเอกสารหลกัฐานที่บริษทัฯก าหนดภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่อยู่ดงัน้ี 

 
คุณสมปรำรถนำ เทพนภำเพลนิ 
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) 
เลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
เลขที่ 8  ชั้น 9  ถนนสาทรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 02-6968856 
 

3. ขั้นตอนกำรพิจำรณำ 
คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผูก้ลัน่กรองบุคคลที่ถูกเสนอช่ือเพื่อเป็นกรรมการในเบื้องต้นก่อนที่จะเสนอให้
คณะกรรมการ ส าหรับบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษทัฯจะบรรจุรายช่ือในระเบียบวาระ
การประชุมในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น  ส าหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา 
หรือคณะกรรมการบริษทัฯ บริษทัฯจะแจง้ให้ผูถ้ือหุ้นทราบพร้อมช้ีแจงเหตุผลผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ที่ 
www.preciousshipping.com และ/หรือ ช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งน้ี การตดัสินของคณะกรรมการบริษทัฯ ให้
ถือเป็นที่ส้ินสุด 

 

 

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


บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) 
แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรบริษัทฯ 

วนัที่ ....................................... 

ช่ือ-นามสกุลของผูเ้สนอ (ผูถ้ือหุ้น)……….…………………………………………………………………. 

ที่อยู่  ..................................................................................................................................................................  

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

โทรศพัท์  ........................................................................    โทรสาร  ...............................................................  

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

จ านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วนัที่เสนอ  ............................................................................หุ้น 

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือนาย/นาง/นางสาว.................................................. ... อายุ.................ปี เป็น
กรรมการบริษัทฯ ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ  และมี
หลกัฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบตัิ 
ได้แก่ ใบรับรองการศึกษา จดหมายอ้างอิง  ประวตัิการท างาน  และเอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่นๆที่ได้ลงช่ือ
รับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ จ านวน................แผ่น 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความใน “แบบเสนอช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมการบริษทัฯ” น้ีและหลกัฐานการถือหุ้น 
หลกัฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกตอ้งทุกประการ 

 

ลงช่ือ......................................................................ผูถ้ือหุ้น 
      (                                                                     ) 

วนัที่............................................. 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว.................................................................บุคคลที่ไดร้ับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ  
ยินยอมและรับรองว่าคุณสมบตัิและเอกสารประกอบการพิจารณาดงักล่าวขา้งตน้ส าหรับการให้สิทธิผูถ้ือหุ้น
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษทัฯนั้นถกูตอ้ง รวมทั้งยอมรบัการแต่งตั้งเป็นกรรมการและจะปฎิบติั
หน้าที่อย่างดีที่สุดเต็มความสามารถรวมถึงยอมรับการปฏิบตัิตามการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษทัฯ 

 
 
 

ลงช่ือ..................................................................บุคคลทีไ่ดร้ับการเสนอช่ือ 
     (                                                                   ) 

 



หมำยเหตุ 
ผูถ้ือหุ้นตอ้งแนบหลกัฐานต่อไปน้ี 

1. หลกัฐานการถือหุ้นในวนัที่เสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองการถือหุ้น
จากบริษทัหลกัทรัพยท์ี่ไดร้ับอนุญาต หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ 
บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

2. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา  จะต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3. ในกรณีผูถ้ือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่มีอ านาจกระท าการดังกล่าว  (กรณีเป็นนิติบุคคล
ต่างประเทศ) และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามที่ไดล้งช่ือในแบบขอเสนอน้ีพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

4. ส าเนาของบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง ใบรับรองการศึกษา จดหมายอ้างอิง  ใบรับรอง
ประสบการณ์ท างานและ เอกสารอื่นๆ พร้อมลงนามส าเนาถูกตอ้ง ของบุคคลที่ไดร้ับการเสนอช่ือเพื่อ
เป็นคณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 


