
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) 

หลกัเกณฑ์ส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรน ำเสนอช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมกำรบริษทัฯ 

วตัถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน และเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ ผูถื้อหุน้
ทุกรายไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั บริษทัฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสแก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในการเสนอช่ือบุคคล
เพ่ือเป็นกรรมการบริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัส าหรับการพิจารณาเร่ือง
ท่ีจะน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้ทราบดงัน้ี 

นิยำม 
“บริษทัฯ” หมายความวา่ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
“คณะกรรมการบริษทัฯ” หมายความวา่ คณะกรรมการบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
“กรรมการบริษทัฯ” หมายความวา่ กรรมการบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความวา่ คณะกรรมการสรรหาบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
 
หลกัเกณฑ์ส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรน ำเสนอช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมกำรบริษทัฯ 

1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษทัฯ ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
(1) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ซ่ึงถือหุน้อยา่งนอ้ย 2,000,000 หุน้ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายราย

รวมกนัได ้
(2) ตอ้งถือหุน้ของบริษทัฯ ตามจ านวนขา้งตน้ ในวนัท่ีเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษทัฯ 
(3) ตอ้งแสดงหลกัฐานการถือหุน้ เช่น หนงัสือรับรองการถือหุน้จากบริษทัหลกัทรัพยห์รือหลกัฐานอ่ืนจากตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

2. กำรเสนอช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมกำรบริษทัฯ 
2.1 คุณสมบัตแิละลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำร 

คณะกรรมการจะพิจารณาบุคคลท่ีจะไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการตอ้งมีสญัชาติไทย อายไุม่เกิน 58 ปีและตอ้ง
มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี  
(1) มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนกฎหมายและประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษทัฯ 

(2) มีความรู้ ความสามารถ ประวติัการท างานท่ีดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความซ่ือสตัย  ์
มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 



(3) มีความรู้ความสามารถในหน่ึงหรือมากกวา่หน่ึงดา้นท่ีส าคญัต่อธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ธุรกิจการ
เดินเรือทะเล การคา้ระหวา่งประเทศ การวางแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจ การบญัชีระหวา่งประเทศ การเงิน
ระหวา่งประเทศ กฎหมาย และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

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

(5) ผา่นการอบรมและไดรั้บประกาศนียบตัรคอร์ส Director’s Certification Program จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 

2.2 กำรส่งเอกสำร 
(1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1 ตอ้งกรอกขอ้มลูใน “แบบเสนอช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมกำร

บริษทัฯ” กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนั เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอก
“แบบเสนอช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมกำรบริษทัฯ” และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้รวบรวมส่งเป็นชุด
เดียวกนั 

(2) ผูถื้อหุน้ส่งเอกสารทั้งหมดมายงับริษทัฯ ไดท้างจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-mail) ท่ี 
ir@preciousshipping.com หรือทางโทรสารหมายเลข 02-236-7654 และน าส่งตน้ฉบบัท่ีลงนามแลว้
พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีบริษทัฯก าหนดภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

 
คุณสมปรำรถนำ เทพนภำเพลนิ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) 
เลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
เลขท่ี 8 อาคารคาเธ่ยเ์ฮา้ส์ ถนนสาทรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์02-6968856 
 

3. ขั้นตอนกำรพจิำรณำ 
คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผูก้ลัน่กรองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือเพ่ือเป็นกรรมการในเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะเสนอให้
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป ส าหรับบุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษทัฯจะบรรจุรายช่ือใน
ระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุ้น   ส าหรับบุคคลท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหา หรือคณะกรรมการบริษทัฯ บริษทัฯจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบพร้อมช้ีแจงเหตุผลผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.preciousshipping.com และ/หรือ ช่องทางอ่ืนท่ีเหมาะสม ทั้ งน้ี การตัดสินของ
คณะกรรมการบริษทัฯ ใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด 

 

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


บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) 
แบบเสนอช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมกำรบริษทัฯ 

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

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

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

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

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

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

จ านวนหุน้ท่ีถือครอง ณ วนัท่ีเสนอ  ............................................................................หุน้ 

ขา้พเจา้มีความประสงค์ขอเสนอช่ือนาย/นาง/นางสาว..................................................... อายุ.................ปี  เป็น
กรรมการบริษทัฯ ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ และมีหลกัฐานการ
ใหค้วามยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบส าหรับ
การพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ ใบรับรองการศึกษา จดหมายอา้งอิง  ประวติัการท างาน  และเอกสารประกอบ
เพ่ิมเติมอ่ืนๆท่ีไดล้งช่ือรับรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ จ านวน................แผน่ 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความใน “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษทัฯ” น้ีและหลกัฐานการถือหุน้ 
หลกัฐานการใหค้วามยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถกูตอ้งทุกประการ 

 

ลงช่ือ......................................................................ผูถื้อหุน้ 
      (                                                                     ) 

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

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว.................................................................บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
ยินยอมและรับรองวา่คุณสมบติัและเอกสารประกอบการพิจารณาดงักล่าวขา้งตน้ส าหรับการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอ
ช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษทัฯนั้นถกูตอ้ง รวมทั้งยอมรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและจะปฎิบติัหนา้ท่ีอยา่งดี
ท่ีสุดเตม็ความสามารถรวมถึงยอมรับการปฏิบติัตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 

 
 
 

ลงช่ือ..................................................................บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
     (                                                                   ) 



หมำยเหตุ 
ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานต่อไปน้ี 

1. หลกัฐานการถือหุน้ในวนัท่ีเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองการถือหุน้จาก
บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดร้ับอนุญาต หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษทั 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

2. ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3. ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคลจะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีอ านาจกระท าการดงักล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) และ
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม
ท่ีไดล้งช่ือในแบบขอเสนอน้ีพร้อมรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

4. ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ และเอกสารประกอบของบุคคลดงักล่าว ไดแ้ก่ ส าเนาของบตัร
ประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง  ใบรับรองการศึกษา จดหมายอา้งอิง ใบรับรองประสบการณ์ท างาน
และ เอกสารอ่ืน ๆ พร้อมลงนามส าเนาถกูตอ้ง  

 

 

 

 

 

 

 


