
 

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

หลกัเกณฑ์ส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรน ำเสนอระเบียบวำระส ำหรับกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น 

วตัถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในเร่ืองบริษทัฯควรเปิดโอกาส และ
อ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในการเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และ
ให้เกิดความมัน่ใจว่า ผูถื้อหุ้นทุกรายไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนัโดยพิจารณาระเบียบวาระการประชุมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัฯอย่างแทจ้ริง บริษทัฯไดพิ้จารณาและให้การสนับสนุนการปฏิบติัตามขอ้พึงปฎิบติัท่ีดีน้ี โดย
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฎิบติัส าหรับการพิจารณาเร่ืองท่ีจะน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้ทราบดงัน้ี 
 
หลกัเกณฑ์ส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรน ำเสนอวำระส ำหรับกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น 
1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
1. เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ซ่ึงถือหุ้นอย่างน้อย 2,000,000 หุ้น โดยอาจเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายราย

รวมกนัได ้
2. ตอ้งถือหุน้ของบริษทัฯ ตามจ านวนขา้งตน้ ในวนัท่ีเสนอวาระการประชุม 
3. ตอ้งแสดงหลกัฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษทัหลกัทรัพยห์รือหลกัฐานอ่ืนจาก

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

2. กำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุม 
โดยปกติแลว้บริษทัฯมีการก าหนดระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
1. เพ่ือรับรองรายงานการประชุมของผูถื้อหุน้คราวก่อน 
2. เพ่ือรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ส าหรับผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 
3. เพ่ือพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี

แลว้ 
4. เพ่ือรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลท่ีไดจ่้ายไปแลว้ในระหวา่งปี  
5. เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรก าไรส าหรับปีและเงินปันผลงวดสุดทา้ย 
6. เพ่ือพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของผูส้อบบญัชี  
7. เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งของกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
8. เพ่ือพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ 
9. เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรก าไร เพ่ือเป็นเงินส ารองส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 
3. ขั้นตอนกำรพจิำรณำ 

1) ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1 ของหลกัเกณฑ์ขา้งตน้น้ี สามารถกรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อ
บรรจุเป็นวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี  2563” และน าส่งมายงับริษัทฯ ได้ทางจดหมาย



 

อิเลคทรอนิคส์ (E-mail) ท่ี ir@preciousshipping.com หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-236-7654 และน าส่ง
ตน้ฉบบัท่ีลงนามแลว้พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีบริษทัฯก าหนด ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ตามท่ีอยู่ดงัน้ี 
 
คุณสมปรำรถนำ เทพนภำเพลนิ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) 
เลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
เลขท่ี 8 อาคารคาเธ่ยเ์ฮา้ส์ ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์ 02-6968856 

2) คณะกรรมการบริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาและไม่บรรจุเร่ืองเป็นวาระการประชุม ส าหรับเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน
ท่ีก ากบัดูแลการด าเนินงาน หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์  ขอ้บงัคบั  มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและ
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 

(2) เร่ืองท่ีเป็นประโยชนข์องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
(3) เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทัฯ ซ่ึงผูถื้อหุ้นไม่ไดแ้สดงให้เห็นถึงเหตุอนัควรสงสัย

เก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 
(4) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัฯจะด าเนินการได ้
(5) เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นได้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมาและได้รับมติ

สนบัสนุนดว้ยเสียงท่ีนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด  โดยท่ีขอ้เท็จจริงยงัไม่ได้
เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

(6) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามขอ้ 1 ขา้งตน้ หรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ี
บริษทัฯ ก าหนดไว ้

(7) เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ เห็นควรวา่ไม่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งบรรจุเป็นวาระ 

3) เร่ืองท่ีผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนงัสือ
เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นโดยคณะกรรมการจะให้ความเห็นในวาระดงักล่าวว่าเป็นวาระท่ีเสนอโดย
ผูถื้อหุ้น  ส าหรับเร่ืองท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั บริษทัฯจะด าเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้
ทราบ พร้อมช้ีแจงเหตุผลไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.preciousshipping.com หรือช่องทางการ
เผยแพร่ขอ้มลูอ่ืนท่ีเหมาะสม 

  

 

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


 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) 
แบบขอเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวำระในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 

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

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

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

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

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

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

จ านวนหุน้ท่ีถือครองในวนัท่ีเสนอ......................................................................หุน้ 

วาระท่ีขอเสนอ ................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความใน แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้น้ี และหลกัฐาน

การถือหุน้และเอกสารประกอบต่างๆ ถกูตอ้งทุกประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็น

ส าคญั 

 
ลงช่ือ____________________________________ ผูถื้อหุน้                                                        

                                                                                                     (                                                                   )   
หมายเหตุ 
1.  ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานต่อไปน้ี 

1.1.  หลกัฐานการถือหุ้นในวนัท่ีเสนอวาระการประชุม ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองการถือหุ้นจากบริษทัหลกัทรัพยท่ี์
ไดรั้บอนุญาต หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั 

1.2.  ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

1.3.  ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคลจะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีอ านาจกระท าการดงักล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) และ
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม
ท่ีไดล้งช่ือในแบบขอเสนอน้ีพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2. กรณีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเพ่ือเสนอวาระ ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอกแบบฟอร์มน้ีและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้
รวบรวมพร้อมเอกสารหลกัฐาน เป็นชุดเดียวกนั 


