
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

หลักเกณฑ์สําหรับผู้ถือหุ้นในการนําเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัทฯ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน และเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า       

ผูถื้อหุ้นทุกรายไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั บริษทัฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสแก่ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยในการ

เสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

สาํหรับการพิจารณาเร่ืองท่ีจะนาํเสนอใหผู้ถื้อหุน้ทราบดงัน้ี 

นิยาม 

“บริษทัฯ” หมายความวา่ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 

“คณะกรรมการบริษทัฯ” หมายความวา่ คณะกรรมการบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 

“กรรมการบริษทัฯ” หมายความวา่ กรรมการบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 

“คณะกรรมการสรรหา” หมายความวา่ คณะกรรมการสรรหาบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 

 

หลักเกณฑ์สําหรับผู้ถือหุ้นในการนําเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัทฯ 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษทัฯ ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

(1) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ซ่ึงถือหุน้อยา่งนอ้ย 2,000,000 หุ้น โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายราย

รวมกนัได ้

(2) ตอ้งถือหุน้ของบริษทัฯ ตามจาํนวนขา้งตน้ ในวนัท่ีเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษทัฯ 

(3) ตอ้งแสดงหลกัฐานการถือหุน้ เช่น หนงัสือรับรองการถือหุน้จากบริษทัหลกัทรัพยห์รือหลกัฐานอ่ืนจาก

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

2. การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัทฯ 

2.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ 

คณะกรรมการจะพิจารณาบุคคลท่ีจะไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการตอ้งมีสัญชาติไทย อาย ุ  ไม่เกิน 58 ปี

และตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี  

(1) มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมายหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนกฎหมายและประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

ของบริษทัฯ 

(2) มีความรู้ ความสามารถ ประวติัการทาํงานท่ีดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการดว้ยความ

ซ่ือสัตย ์มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ 



(3) มีความรู้ความสามารถในหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงดา้นท่ีสําคญัต่อธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ธุรกิจการ

เดินเรือทะเล การค้าระหว่างประเทศ การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การบัญชีระหว่างประเทศ 

การเงินระหวา่งประเทศ กฎหมาย และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

(4) ไม่ควรดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนเกิน 4 บริษทั และไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งใดๆในบริษทั

คู่แข่งทางธุรกิจการเดินเรือ 

(5) ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรคอร์ส  Director’s Certification Program จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

2.2 การส่งเอกสาร 

(1) ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1 ตอ้งกรอกขอ้มูลใน “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ

บริษัทฯ” กรณีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนั เสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอก

“แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัทฯ” และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้รวบรวมส่งเป็นชุด

เดียวกนั 

(2) ผู ้ ถื อ หุ้ น ส่ ง เอ ก ส ารทั้ งห ม ด ม า ยังบ ริ ษัท ฯ  ได้ท างจ ด ห ม าย อิ เล ค ท ร อ นิ ค ส์  (E-mail) ท่ี 

ir@preciousshipping.com หรือทางโทรสารหมายเลข 02-236-7654 และนาํส่งตน้ฉบบัท่ีลงนามแลว้

พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีบริษทัฯ กาํหนดภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

 

คุณสมปรารถนา เทพนภาเพลิน 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากัด (มหาชน) 

เลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

เลขท่ี 8 ถนนสาทรเหนือ ชั้น 9 

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์02-6968856 

 

3. ขั้นตอนการพจิารณา 

คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผูก้ลัน่กรองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือเพื่อเป็นกรรมการในเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะเสนอให้

คณะกรรมการ สําหรับบุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษทัฯจะบรรจุรายช่ือในระเบียบวาระ

การประชุมในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  สาํหรับบุคคลท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรร

หา หรือคณะกรรมการบริษทัฯ บริษทัฯจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพร้อมช้ีแจงเหตุผลผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

ท่ี www.preciousshipping.com และ/หรือ ช่องทางอ่ืนท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี การตดัสินของคณะกรรมการบริษทัฯ 

ใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด 

 

 

 

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


บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากัด (มหาชน) 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัทฯ 

วนัท่ี ....................................... 

ช่ือ-นามสกุลของผูเ้สนอ (ผูถื้อหุน้)……….…………………………………………………………………. 

ท่ีอยู ่ ..................................................................................................................................................................  

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

โทรศพัท ์ ........................................................................    โทรสาร  ...............................................................  

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

จาํนวนหุน้ท่ีถือครอง ณ วนัท่ีเสนอ  ............................................................................หุน้ 

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือนาย/นาง/นางสาว..................................................... อายุ.................ปี เป็น

กรรมการบริษัทฯ ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และมี

หลกัฐานการให้ความยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั 

ไดแ้ก่ ใบรับรองการศึกษา จดหมายอา้งอิง  ประวติัการทาํงาน  และเอกสารประกอบเพิ่มเติมอ่ืนๆท่ีไดล้งช่ือ

รับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ จาํนวน................แผน่ 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความใน “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษทัฯ” น้ีและหลกัฐานการถือหุน้ 

หลกัฐานการใหค้วามยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกตอ้งทุกประการ 

 

ลงช่ือ......................................................................ผูถื้อหุน้ 

      (                                                                     ) 

วนัท่ี............................................. 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว.................................................................บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
ยนิยอมและรับรองวา่คุณสมบติัและเอกสารประกอบการพิจารณาดงักล่าวขา้งตน้สาํหรับการใหสิ้ทธิผูถื้อหุ้น
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษทัฯนั้นถูกตอ้ง รวมทั้งยอมรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและจะปฎิบติั
หนา้ท่ีอยา่งดีท่ีสุดเต็มความสามารถรวมถึงยอมรับการปฏิบติัตามการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 

 
 

 

ลงช่ือ..................................................................บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 

     (                                                                   ) 

 



หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานต่อไปน้ี 

1. หลกัฐานการถือหุ้นในวนัท่ีเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองการถือหุ้น

จากบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดร้ับอนุญาต หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

2. ในกรณีผู ้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

3. ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคลจะตอ้งแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพฒันาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีอาํนาจกระทําการดังกล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคล

ต่างประเทศ) และสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามท่ีไดล้งช่ือในแบบขอเสนอน้ีพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

4. สําเนาของบตัรประจาํตวัประชาชน/หนังสือเดินทาง ใบรับรองการศึกษา จดหมายอา้งอิง ใบรับรอง

ประสบการณ์ทาํงานและ เอกสารอ่ืนๆ พร้อมลงนามสําเนาถูกตอ้ง ของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อ

เป็นคณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 


