
 

บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) 

 
หลกัเกณฑส์ ำหรบัผูถ้อืหุน้ในกำรน ำเสนอระเบยีบวำระส ำหรบักำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ 

วตัถปุระสงค ์
เพือ่เป็นขอ้พงึปฏบิัตทิีด่ตีามหลักการก ากับดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิทจดทะเบยีนในเรือ่งบรษัิทฯ
ควรเปิดโอกาส และอ านวยความสะดวกแกผู่ถ้อืหุน้สว่นนอ้ยในการเสนอเพิม่วาระการประชมุ
ลว่งหนา้กอ่นวนัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้    และใหเ้กดิความมั่นใจวา่ ผูถ้อืหุน้ทกุรายไดรั้บการปฏบิัต ิ
อยา่งเทา่เทยีมกันโดยพจิารณาระเบยีบวาระการประชมุทีเ่ป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯอยา่งแทจ้รงิ 
บรษัิทฯไดพ้จิารณาและใหก้ารสนับสนุนการปฏบิัตติามขอ้พงึปฎบิัตทิีด่นีี้ โดยคณะกรรมการบรษัิท
ไดก้ าหนดหลักเกณฑแ์ละวธิปีฎบิัตสิ าหรับการพจิารณาเรือ่งทีจ่ะน าเสนอใหผู้ถ้อืหุน้ทราบดังนี ้

หลกัเกณฑส์ ำหรบัผูถ้อืหุน้ในกำรน ำเสนอวำระส ำหรบักำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ 
1. คณุสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ 
ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ตอ้งมคีณุสมบตัดิังนี ้
1. เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ซึง่ถอืหุน้อยา่งนอ้ย 2,000,000 หุน้ โดยอาจเป็นผูถ้อืหุน้ราย

เดยีวหรอืหลายรายรวมกันได ้
2. ตอ้งถอืหุน้ของบรษัิทฯ ตามจ านวนขา้งตน้ ในวนัทีเ่สนอวาระการประชมุ 
3. ตอ้งแสดงหลกัฐานการถอืหุน้ เชน่ หนังสอืรับรองการถอืหุน้จากบรษัิทหลักทรัพยห์รอื

หลักฐานอืน่จากตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอื บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากัด 

 
2. กำรเสนอระเบยีบวำระกำรประชุม 
โดยปกตแิลว้บรษัิทฯมกีารก าหนดระเบยีบวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ดังนี้ 
1. เพือ่รับรองรายงานการประชมุของผูถ้อืหุน้คราวกอ่น 
2. เพือ่รับทราบรายงานของคณะกรรมการบรษัิทฯ ส าหรับผลการด าเนนิงานและรายงาน

ประจ าปี 
3. เพือ่พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทนุซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบ

จากผูต้รวจสอบบัญชแีลว้ 
4. เพือ่รับทราบการจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลทีไ่ดจ้า่ยไปแลว้ในระหวา่งปี  
5. เพือ่พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรก าไรส าหรับปีและเงนิปันผลงวดสดุทา้ย 
6. เพือ่พจิารณาและอนุมัตแิตง่ตัง้ผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ และก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี

ของผูส้อบบัญช ี 
7. เพือ่พจิารณาและอนุมัตกิารเลอืกตัง้กลับเขา้ด ารงต าแหน่งของกรรมการทีต่อ้งออกตาม

วาระ 
8. เพือ่พจิารณาและอนุมัตคิา่ตอบแทนของกรรมการบรษัิทฯ 
9. เพือ่พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรก าไร เพือ่เป็นเงนิส ารองส าหรับกจิกรรมความรับผดิชอบ

ตอ่สงัคม 

3. ข ัน้ตอนกำรพจิำรณำ 

1) ผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบัตคิรบถว้นตามขอ้ 1 ของหลักเกณฑข์า้งตน้นี ้สามารถกรอก “แบบขอ
เสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวำระในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2560” และ
น าสง่มายังบรษัิทฯ ไดท้างจดหมายอเิลคทรอนคิส ์(E-mail) ที ่
ir@preciousshipping.com หรอืทางโทรสาร หมายเลข 02-236-7654 และน าสง่ตน้ฉบับ
ทีล่งนามแลว้พรอ้มเอกสารหลักฐานทีบ่รษัิทฯก าหนด ภำยในวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 
ตามทีอ่ยูด่ังนี ้
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คณุสมปรำรถนำ เทพนภำเพลนิ 
บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ำกดั (มหำชน) 
เลขานุการบรษัิทและนักลงทนุสมัพันธ ์
เลขที ่8 อาคารคาเธย่เ์ฮา้ส ์ชัน้ 9 ถนนสาทรเหนอื 
แขวงสลีม เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500 
โทรศัพท ์ 02-6968856 

2) คณะกรรมการบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บพจิารณาและไมบ่รรจเุรือ่งเป็นวาระการประชมุ 
ส าหรับเรือ่งทีเ่กีย่วกับเรือ่งตา่ง ๆ ดังนี้ 

(1) เรือ่งทีข่ดักับกฎหมาย ประกาศ ขอ้บังคับ กฎและระเบยีบตา่ง ๆ ของหน่วยงาน
ราชการหรอืหน่วยงานทีก่ ากับดแูลการด าเนนิงาน หรอืไมเ่ป็นไปตาม
วตัถปุระสงค ์ ขอ้บังคับ  มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้และนโยบายการก ากับดแูลกจิการทีด่ี
ของบรษัิทฯ 

(2) เรือ่งทีเ่ป็นประโยชนข์องบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 
(3) เรือ่งทีเ่กีย่วกับการด าเนนิธรุกจิปกตขิองบรษัิทฯ ซึง่ผูถ้อืหุน้ไมไ่ดแ้สดงใหเ้ห็นถงึ

เหตอุันควรสงสยัเกีย่วกับความไมป่กตขิองเรือ่งดังกลา่ว 
(4) เรือ่งทีอ่ยูน่อกเหนอือ านาจทีบ่รษัิทฯจะด าเนนิการได ้
(5) เรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้ไดเ้คยเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่น

มาและไดรั้บมตสินับสนุนดว้ยเสยีงทีน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมด  โดยทีข่อ้เท็จจรงิยังไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคัญ 

(6) เรือ่งทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบัตไิมค่รบถว้นตามขอ้ 1 ขา้งตน้ หรอืไมป่ฏบิัต ิ
ตามหลักเกณฑท์ีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้

(7) เรือ่งอืน่ๆ ทีค่ณะกรรมการบรษัิทพจิารณาแลว้ เห็นควรวา่ไมม่คีวามจ าเป็นทีต่อ้ง
บรรจเุป็นวาระ 

3) เรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท จะถกูบรรจเุป็นวาระการ
ประชมุในหนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้โดยคณะกรรมการจะใหค้วามเห็นในวาระ
ดังกลา่ววา่เป็นวาระทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้  ส าหรับเรือ่งทีไ่มผ่า่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรษัิท บรษัิทฯจะด าเนนิการแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ พรอ้มชีแ้จงเหตผุลไวบ้น
เว็บไซตข์องบรษัิทฯ ที ่www.preciousshipping.com หรอืชอ่งทางการเผยแพรข่อ้มลูอืน่
ทีเ่หมาะสม 
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บรษัิท พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากัด (มหาชน) 
แบบขอเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 

วนัที ่....................................... 

ชือ่-นามสกลุของผูเ้สนอ (ผูถ้อืหุน้)……….………………………………………………………………… 

ทีอ่ยู ่ ..................................................................................................................  

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

โทรศัพท ์ ........................................................    โทรสาร  .....................................  

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

จ านวนหุน้ทีถ่อืครองในวนัทีเ่สนอ......................................................... 

วาระทีข่อเสนอ 

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

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

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

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

วตัถปุระสงค/์เหตผุล .................................................................................................. 

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

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

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความในแบบขอเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้

นี ้และหลักฐานการถอืหุน้และเอกสารประกอบตา่งๆ ถกูตอ้งทกุประการ และเพือ่เป็นหลักฐาน 

ขา้พเจา้จงึไดล้งลายมอืชือ่ไวเ้ป็นส าคัญ 

 
 

ลงชือ่____________________________________ ผูถ้อืหุน้                                                        
                                                  (                                                            )   
 
หมายเหต ุ
1.  ผูถ้อืหุน้ตอ้งแนบหลักฐานตอ่ไปนี ้
1.1.  หลักฐานการถอืหุน้ในวนัทีเ่สนอวาระการประชมุ ไดแ้ก ่หนังสอืรับรองการถอืหุน้จากบรษัิท

หลักทรัพยท์ีไ่ดรั้บอนุญาต หรอืหลกัฐานอืน่จากตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย หรอื 
บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

1.2.  ในกรณีผูถ้อืหุน้เป็นบคุคลธรรมดา จะตอ้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืหนังสอื
เดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

1.3.  ในกรณีผูถ้อืหุน้เป็นนติบิคุคลจะตอ้งแนบส าเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคลออกโดยกรม
พัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์หรอืหน่วยงานอืน่ทีม่อี านาจกระท าการดังกลา่ว 
(กรณีเป็นนติบิคุคลตา่งประเทศ) และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / หนังสอืเดนิทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีไ่ดล้งชือ่ในแบบขอเสนอนี้
พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

2. กรณีผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกันเพือ่เสนอวาระ ผูถ้อืหุน้ทกุรายตอ้งกรอกแบบฟอรม์นีแ้ละลง
ชือ่ไวเ้ป็นหลักฐานแลว้รวบรวมพรอ้มเอกสารหลกัฐาน เป็นชดุเดยีวกัน 


