
 

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

หลักเกณฑ์ส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรน ำเสนอระเบียบวำระส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นขอ้พึงปฏิบตัิที่ดีตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษทัจดทะเบียนในเร่ืองบริษทัฯควรเปิดโอกาส  และ
อ านวยความสะดวกแก่ผูถ้ือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น และ
ให้เกิดความมัน่ใจว่า ผูถ้ือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนัโดยพิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัฯอย่างแท้จริง บริษทัฯได้พิจารณาและให้การสนับสนุนการปฏิบติัตามขอ้พึงปฎิบติัที่ดีน้ี โดย
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีปฎิบตัิส าหรับการพิจารณาเร่ืองที่จะน าเสนอให้ผูถ้ือหุ้นทราบดงัน้ี 
 
หลักเกณฑ์ส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรน ำเสนอวำระส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผูถ้ือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
1. เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ ซ่ึงถือหุ้นอย่างน้อย  2,000,000 หุ้น โดยอาจเป็นผูถ้ือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย

รวมกนัได ้
2. ตอ้งถือหุ้นของบริษทัฯ ตามจ านวนขา้งตน้ ในวนัที่เสนอวาระการประชุม 
3. ต้องแสดงหลกัฐานการถือหุ้น เช่น  หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษทัหลกัทรัพยห์รือหลกัฐานอื่นจาก

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือ บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

2. กำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุม 
โดยปกติแลว้บริษทัฯมีการก าหนดระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นดงัน้ี 
1. เพื่อรับรองรายงานการประชุมของผูถ้ือหุ้นคราวก่อน 
2. เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ส าหรับผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 
3. เพื่อพิจารณาและอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี

แลว้ 
4. เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ไดจ่้ายไปแลว้ในระหว่างปี  
5. เพื่อพิจารณาและอนุมตัิการจดัสรรก าไรส าหรับปีและเงินปันผลงวดสุดทา้ย 
6. เพื่อพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของผูส้อบบญัชี  
7. เพื่อพิจารณาและอนุมติัการเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งของกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ 
8. เพื่อพิจารณาและอนุมตัิค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ 
9. เพื่อพิจารณาและอนุมตัิการจดัสรรก าไร เพื่อเป็นเงินส ารองส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
3. ขั้นตอนกำรพิจำรณำ 

1) ผูถ้ือหุ้นที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลกัเกณฑ์ขา้งต้นน้ี สามารถกรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อ
บรรจุเป็นวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี  2564” และน าส่งมายงับริษัทฯ ได้ทางจดหมาย



 

อิเลคทรอนิคส์ (E-mail) ที่ ir@preciousshipping.com หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-236-7654 และน าส่ง
ตน้ฉบบัที่ลงนามแลว้พร้อมเอกสารหลกัฐานที่บริษทัฯก าหนด ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ตามที่อยู่ดงัน้ี 
 
คุณสมปรำรถนำ เทพนภำเพลนิ 
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) 
เลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
เลขที่ 8 ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์  02-6968856 

2) คณะกรรมการบริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาและไม่บรรจุเร่ืองเป็นวาระการประชุม ส าหรับเร่ืองที่
เกี่ยวกบัเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1) เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลการด าเนินงาน หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์  ขอ้บงัคบั  มติที่ประชุมผูถ้ือหุ้นและ
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษทัฯ 

(2) เร่ืองที่เป็นประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
(3) เร่ืองที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทัฯ ซ่ึงผูถ้ือหุ้นไม่ไดแ้สดงให้เห็นถึงเหตุอนัควรสงสัย

เกี่ยวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 
(4) เร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษทัฯจะด าเนินการได้ 
(5) เร่ืองที่ผูถ้ือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและได้รับมติ

สนบัสนุนดว้ยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด  โดยที่ขอ้เท็จจริงยงัไม่ได้
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั 

(6) เร่ืองที่เสนอโดยผูถ้ือหุ้นที่มีคุณสมบตัิไม่ครบถ้วนตามขอ้ 1 ขา้งตน้ หรือไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่
บริษทัฯ ก าหนดไว ้

(7) เร่ืองอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ เห็นควรว่าไม่มีความจ าเป็นที่ตอ้งบรรจุเป็นวาระ 

3) เร่ืองที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนงัสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยคณะกรรมการจะให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็นวาระที่เสนอโดย
ผู้ถือหุ้น  ส าหรับเร่ืองที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั บริษทัฯจะด าเนินการแจง้ให้ผูถ้ือหุ้น
ทราบ พร้อมช้ีแจงเหตุผลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่  www.preciousshipping.com หรือช่องทางการ
เผยแพร่ขอ้มูลอื่นที่เหมาะสม 

  

 

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


 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) 
แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 

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

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

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

..................................................................................................................................................…..……………

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

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

จ านวนหุ้นที่ถือครองในวนัที่เสนอ......................................................................หุ้น 

วาระที่ขอเสนอ ....................................................................................................... ............................................ 

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

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

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

วตัถุประสงค/์เหตุผล ................................................................................... ........................................................ 

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

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

ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้ความใน แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นน้ี และหลกัฐาน

การถือหุ้นและเอกสารประกอบต่างๆ ถูกตอ้งทกุประการ และเพือ่เป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็น

ส าคญั 

 
ลงช่ือ____________________________________ ผูถ้ือหุ้น                                                        

                                                                                                     (                                                                   )   
หมายเหตุ 
1.  ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐานต่อไปน้ี 

1.1.  หลกัฐานการถือหุ้นในวนัท่ีเสนอวาระการประชุม ได้แก่ หนงัสือรับรองการถือหุ้นจากบริษทัหลกัทรัพย์ท่ี
ไดร้ับอนุญาต หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั 

1.2.  ในกรณีผูถ้ือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

1.3.  ในกรณีผูถ้ือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานอื่นท่ีมีอ านาจกระท าการดังกล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) และ
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อี  านาจลงนาม
ท่ีไดล้งช่ือในแบบขอเสนอน้ีพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2. กรณีผูถ้ือหุ้นหลายรายรวมกนัเพื่อเสนอวาระ ผูถ้ือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มน้ีและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานแล้ว
รวบรวมพร้อมเอกสารหลกัฐาน เป็นชุดเดียวกนั 


