
 
 
 
เลขท่ี 2563-12 
 
วนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 
 
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง  แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 (E-AGM) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแนว

ปฏิบัติในการประชุม E-AGM 
 
ส่ิงที่แนบมาด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้ทราบว่า เพื่อผลประโยชน์ของ  
ผูถื้อหุ้น บริษทัฯจึงไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 (“ท่ีประชุมฯ”) บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
ท่ี www.preciousshipping.com นบัตั้งแต่วนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 เป็นตน้ไป  
 
เน่ืองดว้ยการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 เป็นการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น และไม่มีการ
จดัสถานท่ีการประชุมในรูปแบบเดิม ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีประสงคเ์ขา้ร่วมการประชุม E-AGM บริษทัฯ ใคร่ขอความ
กรุณาให้ท่านโปรดศึกษาขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ประชุม E-AGM ท่ีได้แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมโดยละเอียดและ
ปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัดงักล่าว โดยรายละเอียดของขอ้ปฏิบติัดงักล่าว มีดงัน้ี 

1. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM 
1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ท่ีแนบมากับขอ้

ปฏิบติัฯน้ีโดยขอให้ท่านระบุ อีเมล์ (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน ส าหรับใช้ใน
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม E-AGM 
ดงัน้ี 

• ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ส าเนาหนังสือเดินทาง /  
ส าเนาเอกสารอื่นซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการ ท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

• ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล – โปรดแนบหนังสือมอบอ านาจหรือหนังสือมอบฉันทะ                 
ท่ีลงนามแลว้ พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดท่ีระบุดา้นล่าง 

 
ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์และหลกัฐานแสดงตวัตน
ดงักล่าวขา้งตน้ให้บริษทัฯ ภายในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ผา่นช่องทางดงัน้ี 



• ช่องทาง e-mail: legal@precioushipping.com หรือ sirasa@precioushipping.com หรือ 
• ช่องทางไปรษณีย :์ แผนกนักลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 8 ชั้น 

9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
1.2 เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บเอกสาร ตามขอ้ (1.1) จากท่าน บริษทัฯ จะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยนัสิทธิเขา้

ร่วมประชุม โดยเม่ือผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษทัฯ จะจัดส่ง ช่ือผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ 
(Password) พร้อม WebLink ในการเขา้สู่ระบบการประชุม E-AGM ทั้งน้ี ขอความกรุณาให้ท่านผูถื้อหุ้นงด
ให้ ช่ือผูใ้ช้ (Username) และ รหัสผูใ้ช้ (Password) ของท่านแก่ผูอ่ื้น กรณีท่ีช่ือผู้ใช้ (Username) และ รหัส
ผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือ ยังไม่ได้รับ ภายในวันท่ี 6 กรกฎาคม 2563 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดย
ทันที 

1.3 โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชุม E-AGM ท่ีแนบไปพร้อมกบั ช่ือผูใ้ช ้(Username) และ รหัส
ผูใ้ช ้(Password) โดยละเอียดจากอีเมล ์(e-mail) ท่ีบริษทัฯ ไดส่้งให้ท่าน ทั้งน้ี ระบบจะเปิดให้ทา่นลงทะเบียน
เขา้ร่วมประชุมล่วงหนา้ 60 นาที ก่อนเร่ิมการประชุม 

1.4 ส าหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระโดย
ลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ีท่านไม่ลงคะแนนส าหรับวาระใด ๆ 
ระบบจะนบัคะแนนของท่านเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมติั 

1.5 กรณีท่ีท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือ ระหว่าง การ
ประชุม กรุณาติดต่อ บริษทั ควิดแลบ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษทัฯ โดย
บริษทัฯ จะระบุช่องทางการติดต่อบริษทั ควิดแลบ จ ากดั ไวใ้นอีเมลท่ี์ไดส่้งช่ือผูใ้ช ้ช่ือผูใ้ช ้(Username) และ 
รหสัผูใ้ช ้(Password) ให้ท่าน  

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพ่ือเข้าร่วมประชุม E-AGM 

ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม  E-AGM ด้วยตนเองได้ ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ 
กรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่านใดท่านหน่ึงดงัต่อไปน้ี  เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน 

• นายก าธร ศิลาอ่อน  กรรมการอิสระ  อาย ุ49 ปี 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี 363 ซอยทองหล่อ 19 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ  
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  

• นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา  กรรมการอิสระ  อาย ุ60 ปี 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี 287 อาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์ ชั้น 16 ถนนสีลม แขวงสีลม  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย  

โดยกรรมการท่านดงักล่าวนั้นไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งน้ี โปรดกรอกขอ้ความและลง
ลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบในหนงัสือเชิญประชุม และส่งหนงัสือมอบฉนัทะและส าเนา
เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ (ตามท่ีระบุดา้นล่างน้ี) ให้บริษทัฯ ภายในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ผา่นช่องทางดงัน้ี 

• ทาง e-mail: legal@precioushipping.com หรือ sirasa@precioushipping.com หรือ 
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• ทางไปรษณีย:์ แผนกนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 8 ชั้น 9 ถนน
สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ 

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ  
1. หนงัสือมอบฉนัทะ ท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ และ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุและลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง

ของผูม้อบฉนัทะ และ 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุและลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง

ของผูรั้บมอบฉนัทะ   

นิติบุคคล  
1. หนงัสือมอบฉนัทะ ท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น 

รวมทั้งตราประทบัของนิติบคุคล (ถา้มี) ของผูม้อบฉนัทะ และลงลายมือช่ือของ ผูรั้บมอบฉนัทะ และ 
2. หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลซ่ึงลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งและออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อน

วนัประชุมผูถื้อหุน้ของผูม้อบฉนัทะ และ 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุและลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งของผู ้

มีอ  านาจงนามผกูพนันิติบคุคลนั้น  (ผูม้อบฉนัทะ) และ 
4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอายแุละลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งของ

ผูรั้บมอบอ านาจ 
 

ส าหรับบุคคลท่ีมิได้มีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ  
กรณีท่ีเอกสารหรือหลกัฐานท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผูถื้อหุ้นจะตอ้งแสดง
เอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซ่ึงลงนามรับรองค าแปลโดยผูถื้อหุ้น หรือ โดยผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น 
(ในกรณีเป็นนิติบุคคล) 

3.  ช่องทางส าหรับผู้ถือหุ้นในการส่งค าแนะน าหรือค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัทฯ 
หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซ่ึงจะพจิารณาในการประชุม E-AGM มีดังนี ้

3.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมสามารถส่งค าแนะน าหรือค าถามไดผ้า่นระบบการ
ประชุม E-AGM 

3.2 ผูถื้อหุ้นสามารถส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหนา้ให้บริษทัฯ ก่อนวนัประชุม ผา่นช่องทางต่อไปน้ี  
• อีเมล:์ legal@precioushipping.com หรือ ir@precioushipping.com 
• โทรศพัท:์ 02-696-8854 / 02-696-8856 (แผนกนกัลงทุนสัมพนัธ์) 
• ทางไปรษณีย:์ แผนกนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 8 ชั้น 9 ถนน

สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
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• PSL IR Line QR code: 

 
 
 
 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
 

 
___________________________________  ____________________________________ 

                             (นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม)            (นายกอตมั คูรานา) 
              กรรมการผูจ้ดัการ             กรรมการบริหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ (E-AGM) 
 

                                          เขียนท่ี     
 

                    วนัท่ี     เดือน    พ.ศ.    
 

 
 ลงช่ือ     ผูถื้อหุ้น 
                         (                    ) 
 
 
 ลงช่ือ     พยาน 
                         (                    ) 

 
 

หมายเหตุส าคัญ: 
โปรดด าเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ที่กรอก
เรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพ่ือใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมการประชุม E-AGM 
ให้แก่บริษัทฯ ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้

• ทางอีเมล:์ legal@precioushipping.com หรือ sirasa@preciousshipping.com หรือ 
• ทางไปรษณีย:์ แผนกนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 8 ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ 

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
 

              
  ขา้พเจา้          สัญชาติ    
  อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง    
  อ าเภอ/เขต    จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์    
   อีเมล ์(e-mail)               โทรศพัท ์    

    เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม            หุ้น 
  

ขา้พเจา้ขอยืนยนัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 1/2563 ใน
วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่ง weblink ส าหรับเขา้ร่วมประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) มายงัอีเมล ์(e-mail) ของขา้พเจา้
ดงัน้ี        

 

mailto:legal@precioushipping.com
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