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หนา้ 1 จาก 11 

วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัประจ าปีผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2561 (“ประชุมผู้ถอืหุ้น”) 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 
เอกสารแนบ  
1.  ส าเนารายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560  
2.      รายงานประจ าปี 2560 พร้อมงบการเงินประจ าปี 2560 ท่ีตรวจสอบแลว้ของบริษทัฯในรูปแผ่นบนัทึกขอ้มูล             

(CD-ROM) 
3. ประวติักรรมการท่านท่ีตอ้งออกตามวาระและไดรั้บการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกคร้ัง 
4. ขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ และการมอบฉนัทะ 
5. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เก่ียวกบัวาระการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนส าหรับการประชุมผูถื้อหุน้ 
6. ประวติักรรมการอิสระของบริษทัฯ ส าหรับการมอบฉนัทะ และหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
7. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2560 แบบรูปเล่ม  
 
เน่ืองดว้ยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติก าหนดวันประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 4 เมษายน 
2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม ห้องบุษราคัม เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขต             
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย โดยระเบียบวาระการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้มีดงัต่อไปน้ี 
 
1. เพือ่รับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถอืหุ้นคร้ังที ่1/2560 ซ่ึงได้จดัขึน้ในวนัที ่4 เมษายน 2560 

เหตุผลและข้อเท็จจริง ส าเนารายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้ือหุ ้นคร้ังที่ 1/2560 ซ่ึงไดจ้ัดข้ึนในวนัที่ 4 
เมษายน 2560 ปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ฉบบัน้ี    

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรรับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงได้
จดัข้ึนในวนัท่ี 4 เมษายน 2560 
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 ปัจจุบนั บริษทัฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายเต็มจ านวนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 55 ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิไวเ้ป็น
ทุนส ารองตามกฎหมาย 

 ตารางสรุปฐานะการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปี 2560  และ ปี 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

สรุปการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2559  
1. ก าไร (ขาดทุน)  

- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
- จากงบการเงินรวม 

 

 
(767.64) ลา้นบาท 
(129.48) ลา้นบาท 

 

 
(2,735.71) ลา้นบาท 
(2,664.90) ลา้นบาท 

2. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
- จากงบการเงินรวม 

 

    
(0.49) บาทต่อหุน้ 
(0.08) บาทต่อหุน้ 

 

    
(1.75) บาทต่อหุน้ 
(1.71) บาทต่อหุน้ 

 3. รวมเงนิปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น) ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

การท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้สนอใหง้ดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2560 เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัคงขาดทุนในปี 2560 
ถึงแมว้า่สภาพตลาดอตัราค่าระวางเรือในตอนน้ีเร่ิมฟ้ืนตวัดีข้ึน 

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2560   
 
5. เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 

เหตุผลและข้อเทจ็จริง  

 ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 44 และ
ขอ้ 45 ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้นประจ าปีเป็นผูแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และก าหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  

 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการไดพิ้จารณา และมีความเห็นวา่ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตั้งแต่ปี 2544 และเป็นบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีมีช่ือเสียง มี
ความเป็นอิสระและมีผลการท างานท่ีน่าพอใจในช่วงท่ีผ่านมา  

 คณะกรรมการบริษทัฯ โดยค าแนะน าจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ จึงเสนอให้แต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับปี 2561 และมีค่าสอบ
บญัชีประจ าปี ไม่เกิน 2 ลา้นบาท แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีและเลข
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2. เพือ่รับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2560 และรายงานประจ าปี 2560 ของ
บริษัทฯ 

เหตุผลและข้อเทจ็จริง  รายงานจากคณะกรรมการบริษทัฯไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจ าปี 2560 ของบริษทัฯในหนา้ 
38 ถึง 58  ทั้งน้ี รายงานประจ าปี 2560 ปรากฏตาม เอกสารแนบ 2 พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ฉบบัน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรรับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริษทัฯ ส าหรับผลการด าเนินงาน
ในปี 2560 และรายงานประจ าปี 2560 ของบริษทัฯ 

 
3. เพือ่พจิารณาและอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2560 และงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด ณ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว 

 เหตุผลและข้อเทจ็จริง 

 ตามมาตรา 112 และ 113 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้คณะกรรมการ
บริษทัฯ ตอ้งจดัให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงได้
ผา่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแลว้ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพ่ือ
พิจารณาอนุมติั  

 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติังบแสดงฐานะการเงิน
และงบก าไรขาดทุนส าหรับปี ส้ินสุด  ณ  ว ันท่ี  31  ธันวาคม  2560  ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจาก  
ผู ้ตรวจสอบบัญชีแลว้ โดยไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจ าปี 2560 ในหนา้ 194 ถึง 294 ซ่ึงไดแ้นบมา
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นฉบับน้ี ทั้ งน้ีผูส้อบบัญชีได้แสดงความเห็นไวใ้นรายงานของ
ผูส้อบบัญชีอย่างไม่มีเง่ือนไข ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงได้แสดงอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2560 เช่นกนั  

ความเห็นคณะกรรมการ  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และงบก าไร
ขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแลว้ 

 
4. เพือ่พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรก าไรและเงนิปันผล ส าหรับปี 2560 

เหตุผลและข้อเทจ็จริง  

 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2547 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2547 ไดมี้มติอนุมติัให้
แกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยใหจ่้ายเงินปันผลไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษี
ของแต่ละปี โดยใหมี้ผลตั้งแต่ปี 2547 เป็นตน้ไป (“นโยบายการจ่ายเงนิปันผล”) 
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 ปัจจุบนั บริษทัฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายเต็มจ านวนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 55 ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิไวเ้ป็น
ทุนส ารองตามกฎหมาย 

 ตารางสรุปฐานะการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปี 2560  และ ปี 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

สรุปการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2559  
1. ก าไร (ขาดทุน)  

- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
- จากงบการเงินรวม 

 

 
(767.64) ลา้นบาท 
(129.48) ลา้นบาท 

 

 
(2,735.71) ลา้นบาท 
(2,664.90) ลา้นบาท 

2. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
- จากงบการเงินรวม 

 

    
(0.49) บาทต่อหุน้ 
(0.08) บาทต่อหุน้ 

 

    
(1.75) บาทต่อหุน้ 
(1.71) บาทต่อหุน้ 

 3. รวมเงนิปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น) ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

การท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้สนอใหง้ดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2560 เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัคงขาดทุนในปี 2560 
ถึงแมว้า่สภาพตลาดอตัราค่าระวางเรือในตอนน้ีเร่ิมฟ้ืนตวัดีข้ึน 

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2560   
 
5. เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 

เหตุผลและข้อเทจ็จริง  

 ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 44 และ
ขอ้ 45 ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้นประจ าปีเป็นผูแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และก าหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  

 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการไดพิ้จารณา และมีความเห็นวา่ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตั้งแต่ปี 2544 และเป็นบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีมีช่ือเสียง มี
ความเป็นอิสระและมีผลการท างานท่ีน่าพอใจในช่วงท่ีผ่านมา  

 คณะกรรมการบริษทัฯ โดยค าแนะน าจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ จึงเสนอให้แต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับปี 2561 และมีค่าสอบ
บญัชีประจ าปี ไม่เกิน 2 ลา้นบาท แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีและเลข
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ทะเบียนดงัต่อไปน้ี  

1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853)  ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของ             
บริษทัฯ  ตั้งแต่ ปี 2558)  

2. นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501  
3. นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958  

โดยผูส้อบบญัชีทุกคนดงักล่าวขา้งตน้มีคุณสมบติัท าหน้าท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ  และในกรณีท่ีผู ้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีคุณสมบติัของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ท า
หนา้ท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ทุกท่านไม่มีความสัมพนัธ์ หรือผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิท
ของบุคคลดงักล่าว 

รายละเอียดของค่าสอบบญัชี และค่าตอบแทนจากการใหบ้ริการดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชี
ส าหรับบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี  

รายการ ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 
ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ  2.00 ลา้นบาท 2.00 ลา้นบาท 
ค่าสอบบญัชีส าหรับบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนใน ประเทศ
ไทย และ 1 บริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

2.52 ลา้นบาท 3.03 ลา้นบาท 

ค่าตอบแทนจากการใหบ้ริการดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
- ส าหรับรายงานของผูส้อบบญัชีเพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 
- ส าหรับการสอบทานทางบญัชีในบริษทัย่อยท่ี              

จดทะเบียนในต่างประเทศบางแห่ง (เพื่อใชใ้น               
การออกงบการเงินรวม) 

 
0.42 ลา้นบาท 

 
       0.85 ลา้นบาท 

 
0.40 ลา้นบาท 

 
       0.85 ลา้นบาท 

รวม 5.79 ล้านบาท 6.28 ล้านบาท 

ความเห็นคณะกรรมการ  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติัและแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีทั้งหมดตามรายช่ือขา้งตน้ (หรือผูส้อบ
บญัชีอ่ืนตามท่ีไดอ้ธิบายขา้งตน้) จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับปีบญัชี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีค่าสอบบญัชีประจ าปีไม่เกิน 2 ลา้นบาท แยกต่างหากจากค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็  
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6.     เพือ่พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งกลบัเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

เหตุผลและข้อเทจ็จริง   

 มาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 ก าหนดให ้
ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้
จ านวนกรรมการจะแบ่งใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ด
จะออก ส่วนปีหลงัๆต่อไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการ ผูอ้อก
จากต าแหน่งไปนั้นอาจจะไดรั้บเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้  

 บริษทัฯ ไดป้ระกาศบนเวบ็ไซต ์เพ่ือเปิดโอกาสให้กบัผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็น
กรรมการบริษทัฯ ล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 อยา่งไรก็ตาม ไม่มี
ผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอช่ือบุคคลดงักล่าว 

 กรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระ มีดงัต่อไปน้ี 
ล าดบัที่ ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง ระยะเวลาการ

ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

(ณ วนัประชุม
สามัญประจ าปี 
ผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 

1/2561) 

ระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

(ณ วนัประชุม
สามัญประจ าปี 
ผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 

1/2564) 
1 นายธีระ วิภูชนิน ประธานคณะกรรมการบริษทั / 

กรรมการอิสระ 
17 ปี 20 ปี 

2 นางสาวนิชิตา้ ชาห์ กรรมการ 15 ปี 18 ปี 
3 นายกิริต ชาห์ กรรมการ / กรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน  
10 ปี 13 ปี 

4 นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา ประธานคณะกรรมการสรรหา 
/ กรรมการอิสระ   

7 ปี 10 ปี 

 คณะกรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาถึงความหลากหลายในคุณสมบตัิของคณะกรรมการ ซ่ึงรวมถึง              
เพศ  อาย ุ คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ  และประสบการณ์ (รวมทั้งผลการปฏิบตัิงานในฐานะ     
กรรมการบริษทัฯในช่วงท่ีผา่นมา) เพื่อเสนอช่ือให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา และตามขอ้เสนอแนะ          
จากคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ควรให้กรรมการดงักล่าวทั้ง 4 ท่าน กลบั
เขา้รับต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง ซ่ึงกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมเป็น
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อยา่งยิง่ และมีประสบการณ์อนักวา้งขวางเก่ียวกบัธุรกิจการคา้และการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ ซ่ึงเป็น
ท่ีคาดหมายว่าบริษทัฯ จะไดรั้บผลประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์ ขอ้เสนอแนะและวิสัยทศัน์ของ
ท่านเหล่าน้ีท่ีจะไดน้ ามาสู่คณะกรรมการ  

 นอกจากนั้น ส าหรับนายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ ซ่ึงด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษทัฯ มากกวา่  
9 ปี และนายชยัภทัร ศรีวสิารวาจา กรรมการอิสระ ซ่ึงจะด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษทัฯ มากกวา่  9 ปี 
หลงัจากครบวาระใหม่น้ี (หากไดรั้บเลือกใหด้ ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยท่ีประชุมสามญัประจ าปี
ผูถื้อหุน้คร้ังน้ี) คณะกรรมการบริษทัฯ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหา ไดท้บทวนความเป็นอิสระ
ของกรรมการทั้งสองท่านน้ีและมีความเห็นวา่ท่านทั้งสองยงัคงมีความเป็นอิสระและเห็นควรให้ท่านกลบั
เขา้รับต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรรรมการอิสระทั้งสองท่านมีคุณสมบติัครบถว้นตามค านิยามและคุณสมบติัของกรรมการอิสระตาม
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

(2)   กรรมการอิสระทั้ งสองท่านสามารถน าพาให้คณะกรรมการบริษทัฯ ตัดสินใจได้อย่างอิสระและ
ยติุธรรม 

(3)  ประสบการณ์อนัหลากหลายและความเขา้ใจในบริษทัฯของกรรมการอิสระทั้งสองท่านนั้น ถือเป็น
ประโยชน์อยา่งยิ่งต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โดยทั้งสองท่านสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในคณะกรรมการบริษทัฯ 
ดว้ยประสบการณ์ ทกัษะและความสามารถอนัหลากหลายของท่านทั้งสองได ้

(4)  กรรมการอิสระทั้งสองท่านไดอุ้ทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เพ่ือรับฟังและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของคณะกรรมการ 

(5)  ในระหว่างท่ีท่านทั้ งสองด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่านปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ระมดัระวงั  รอบคอบ และอยา่งมืออาชีพเพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ 

(6)  การด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นระยะเวลานานของกรรมการทั้งสองท่านนั้นไม่กระทบต่อความ
เป็นอิสระของท่านทั้งสอง 

 ประวติัของกรรมการทั้ง 4 ท่าน รวมทั้งขอ้มูลจ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ปรากฏ
ตาม เอกสารแนบ 3 พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

 กรรมการอิสระเป็นกรรมการท่ีไม่มีความสมัพนัธ์ รวมทั้งผลประโยชน์ท่ีขดักนักบับริษทัฯ บริษทัในเครือ 
ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ อนัอาจมีผลต่อความเป็นอิสระในการพิจารณา 
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หนา้ 7 จาก 11 

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้รับต าแหน่ง
ต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี  

  1. นายธีระ วภูิชนิน   ประธานคณะกรรมการบริษทัและกรรมการอิสระ 
  2. นางสาวนิชิตา้ ชาห์   กรรมการ      

   3. นายกิริต ชาห์                   กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
   4.            นายชยัภทัร ศรีวสิารวาจา  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ

  
7.   เพือ่พจิารณาและอนุมตัค่ิาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ส าหรับปี 2561 

เหตุผลและข้อเทจ็จริง  
 มาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 16 ก าหนดให้

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูก้  าหนดบ าเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนจากมาตรฐานสากล ฐานะทางการเงินและ

ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และไดเ้ปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนรวมทั้งบริษทัในกลุ่มขนส่งทั้ง
ในประเทศไทยและต่างประเทศ  

 ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ เทียบกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและบริษทัในกลุ่มเดียวกนั พร้อมกบัรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการท่ีบริษทัฯ 
จ่ายไปในปี 2560 ไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจ าปี 2560 ในหนา้ 78 ถึง 80 

 ในส่วนของหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กิจการไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจ าปี 2560 ในหนา้ 149 ถึง 152   

 คณะกรรมการบริษทัฯ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ขอเสนอค่าตอบแทน
กรรมการส าหรับปี 2561 ในรูปแบบค่าตอบแทนประจ า และไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน โดยจ่ายเป็นราย                 
ไตรมาสๆละเท่าๆกนั* ดงัต่อไปน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ส าหรับต าแหน่ง ค่าตอบแทนทีเ่สนอ 
ส าหรับปี 2561 ค่าตอบแทนในปี 2560 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 1,200,000 บาท 1,200,000 บาท 
กรรมการบริษทั 550,000 บาท 550,000 บาท 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ก ากบัดูแลกิจการ  
(ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมส าหรับกรรมการชุดยอ่ย) 
 

400,000 บาท 400,000 บาท 
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หนา้ 8 จาก 11 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ส าหรับต าแหน่ง ค่าตอบแทนทีเ่สนอ 
ส าหรับปี 2561 ค่าตอบแทนในปี 2560 

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ  
(ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมส าหรับกรรมการชุดยอ่ย)  

200,000 บาท 200,000 บาท 

รวม  (ตามโครงสร้างปัจจุบันของ
คณะกรรมการบริษัทฯ) 

           7,500,000 บาท 7,500,000 บาท 

*  จ่ายเป็นรายไตรมาสส าหรับ: ประธานคณะกรรมการบริษทั จ  านวน 300,000 บาท/ไตรมาส กรรมการบริษทั จ  านวน 137,500 บาท/
ไตรมาส/ท่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 100,000 บาท/ไตรมาส และกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กิจการ 50,000 บาท/ไตรมาส/ท่าน 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการจึงเสนอใหไ้ม่มีการเปล่ียนแปลงค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 ตาม
ตารางท่ีเสนอขา้งตน้และขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

 
8. เพือ่พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรเงนิจ านวน 1.75 ล้านบาท เพือ่เป็นเงนิส ารองส าหรับกจิกรรมความรับผดิชอบต่อ

สังคม 
 เหตุผลและข้อเทจ็จริง 

 ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 55 คณะกรรมการบริษทัฯ อาจเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติให้จดัสรร
เงินทุนส ารองอ่ืนตามท่ีเห็นวา่เป็นประโยชน์ในการด าเนินการของบริษทัฯ ดว้ยก็ได ้

 บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีเจตนารมณ์ท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่ง
มีคุณธรรมควบคู่ไปกบัการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าการท่ี
บริษทัฯ มีเรือเดินทะเลเดินเรืออยูท่ัว่โลก และเรือไดถื้อธงสัญชาติไทยนั้นซ่ึงถือเป็นเสมือนตวัแทนของ
ประเทศ จึงเป็นหนา้ท่ีของบริษทัฯ ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัต่างๆ อยา่งเคร่งครัด 

 บริษทัฯ ก าหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเร่ืองท่ีส าคญั ซ่ึงบริษทัฯ ไดบ้ญัญติัเร่ืองดงักล่าวไวใ้น
พนัธกิจ และภารกิจของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะจดัสรรก าไรจ านวนร้อยละ 0.50 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงจะมี
จ านวนขั้นต ่า 1.75 ลา้นบาท และไม่เกิน 25 ลา้นบาทต่อปี ให้เป็นเงินส ารองส าหรับกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม ส าหรับการใช้เงินส ารองดังกล่าวจะพิจารณาโดยผูบ้ริหารระดับสูง และ/หรือ
คณะกรรมการของบริษทัฯ และน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อตรวจสอบเป็นระยะหรือ
อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง ส าหรับปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรเงินจ านวน 1.75 ลา้นบาท เพื่อเป็นเงินส ารอง
ส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ยอดคงเหลือของเงินส ารอง
ส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมมีจ านวน 16.44 ลา้นบาท 
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หนา้ 9 จาก 11 

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติัการจดัสรรเงินจ านวน 1.75 ลา้นบาท เพือ่เป็นเงินส ารอง
ส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม  
 

9.   เพือ่พจิารณาและอนุมตักิารแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 37  
 เหตุผลและข้อเทจ็จริง 

 เน่ืองจากมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ไดถู้กแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่หวัหนา้
รักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ืองการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 4 เมษายน 2560 บริษทัฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 
37 ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่าว 

 มาตรา 100 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (หลงัจากท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) มีดงัต่อไปน้ี 
 “ผู้ ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้ท้ังหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เม่ือใดกไ็ด้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย 
ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือ
จากผู้ถือหุ้น 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผู้ ถือหุ้น
ท้ังหลายซ่ึงเข้าช่ือกันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้น้ันจะเรียกประชุมเองกไ็ด้
ภายในส่ีสิบห้าวนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึงในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้น
ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการ
ประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองคร้ังใด
จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 103  ผู้ ถือหุ้นตามวรรค
สองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมในคร้ังน้ันให้แก่บริษัท” 

 ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 37 ในปัจจุบนั มีดงัต่อไปน้ี 
 “กรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช่นว่านี้
ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระท าภายในส่ีเดือนภายหลังการส้ินสุดรอบปี
ทางการบัญชีของบริษัท  
 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนๆให้เรียกว่า "ประชุมวิสามญั" 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเม่ือใดกไ็ด้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือเม่ือผู้ ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้น
นับรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน
ซ่ึงมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด เข้าช่ือกันท าหนังสือในฉบับ
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หนา้ 10 จาก 11 

เดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอน้ันจะต้องระบุว่าให้เรียก
ประชุมเพ่ือการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจาก
ผู้ถือหุ้น” 

 ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 37 ท่ีเสนอใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติม มีดงัต่อไปน้ี 
 “กรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช่นว่านี้
ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระท าภายในส่ีเดือนภายหลังการส้ินสุดรอบปี
ทางการบัญชีของบริษัท  
 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนๆให้เรียกว่า "ประชุมวิสามญั" 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเม่ือใดกไ็ด้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ย่ีสิบห้าคนซ่ึงมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมดเข้าช่ือกันท าหนังสือ
ในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นก็ได้  โดยในหนังสือร้องขอน้ัน
จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพ่ือการใดเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในกรณี
เช่นนีค้ณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมภายใน 1 เดือนส่ีสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ ถือ
หุ้น  
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า ผู้ ถือหุ้น
ท้ังหลายซ่ึงเข้าช่ือกันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้น้ันจะเรียกประชุมเองกไ็ด้
ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการ
ประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัด
ให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามคร้ังใด 
จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ผู้ ถือหุ้น
ตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมในคร้ังน้ันให้แก่
บริษัท” 

 ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ 
หรือขอ้บงัคบัของบริษทัไดเ้ม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
   

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 37 ตามท่ีเสนอ 
 
บริษทัฯ ใคร่ขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั   
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หนา้ 11 จาก 11 

 
 
 
อน่ึง แบบฟอร์มการมอบฉนัทะไดแ้นบมาพร้อมน้ีส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ โดยสามารถมอบ
ฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือ กรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่านใดท่านหน่ึงดงัต่อไปน้ี เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน 

 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ กรรมการอิสระ  อาย ุ50 ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี  36/14 หมู่ท่ี 10  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี  11000 ประเทศไทย 
2. นายก าธร ศิลาอ่อน  กรรมการอิสระ  อาย ุ47 ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี 363 ซอยทองหล่อ 19 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
ประเทศไทย  

 
โดยกรรมการท่านดงักล่าวนั้นไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวาระการประชุม ทั้งน้ี โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือ
มอบฉนัทะปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 และมอบต่อประธานคณะกรรมการบริษทัฯ หรือผูท่ี้ประธานก าหนดก่อนเร่ิมการประชุม 
 
ผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจ าปี 2560 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 
ปรากฏตาม เอกสารแนบ 7 และส่งกลบัมายงัส านกังานของบริษทัฯ เลขท่ี 8 ชั้น 9 อาคารคาเธ่ยเ์ฮา้ส์ ถนนสาทรเหนือ แขวง 
สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย เพื่อทางบริษทัฯ จะไดจ้ดัส่งใหท่้านต่อไป 

 

เพื่อและในนามของคณะกรรมการ 
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 

 
 

_______________________________ 
(นายธีระ วภูิชนิน) 

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 
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เอกสารแนบ 1 
[ ส าหรับวาระที ่1 ] 

 
 ส าเนารายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้น 

คร้ังที่ 1/2560 
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เอกสารแนบ 3 
[ ส าหรับวาระที ่6 ] 

 
 ประวตักิรรมการท่านทีต้่องออกตามวาระ 

และได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอกีคร้ัง 



บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน)

31

 
 

 

 

 

 

 

นายธีระ วภูิชนิน 

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
อายุ 68 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษทัฯ  ประธานคณะกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการฯ 13 กรกฎาคม 2543  
ประวตักิารศึกษา ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน - 

Stevents Point สหรัฐอเมริกา 
ประวตักิารอบรม 
» 2557 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “Chartered Director Class” (CDC)  
   จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
» 2548 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “Audit Committee Program” (ACP)  
   จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
» 2544 สมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
   ซ่ึงไดรั้บประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
   “Directors Certification Program” (DCP) Class 6/2001 
ความช่ียวชาญ กลยทุธ์ทางธุรกิจ, การก ากบัดูแลกิจการ และ การเงิน/การลงทุน 
   ระหวา่งประเทศ 
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ       
» 2551 - มีนาคม 2554 กรรมการตรวจสอบ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
» 2548 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
   บริษทั สหอุตสาหกรรม น ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 
» 2547 - มิถุนายน 2560 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทัเงินทุนกรุงเทพธนาทร 
   จ ากดั (มหาชน) 
» 2546 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
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นายธีระ วภูิชนิน (ต่อ) 
 
ประสบการณ์อืน่ๆ 
» 2543 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
» 2543 - 2546 รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 

กรรมการ บริษทั ซนัโย ยนิูเวอร์แซล อีเลค็ทริค จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการและเหรัญญิก มลูนิธิเอกชนพฒันาภูมิภาค ประเทศไทย 
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการเตรียมการจดัตั้งบริษทัของ ท.ศ.ท. 
และ ก.ส.ท. 
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการเตรียมการจดัตั้งบริษทัของ ป.ต.ท. 
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารศูนยร์ะดมทุน ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

» 2537 - 2540 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริษทั พรีเมียร์ 
» 2533 - 2537 ผูแ้ทนประจ าประเทศไทย บริษทั พรูเดน็เชียล แอสเซ็ต แมนเนจเมน้ท ์

เอเชีย จ ากดั 
» 2518 - 2533 รองประธาน (การลงทุน) บริษทั อเมริกนั อินเตอร์แนชชัน่แนล 

แอสชวัรันส์ จ ากดั 
» 2517 - 2518 ผูจ้ดัการสินเช่ือธุรกิจ บริษทั เครดิตการพาณิชย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
» 2516 - 2517 ประจ ากองพลทหารมา้ 
อาชีพหลกั กรรมการบริษทั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอืน่ 
บริษทัที่เกีย่วโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี  

บริษทัที่ไม่เกีย่วโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ บริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
1. ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
บริษทั สหอุตสาหกรรม น ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

2. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

บริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
บริษทั ไอร่า แอดไวเซอร่ี จ ากดั 

บริษทัที่เกีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 
(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

ไม่มี 

กจิการ/องค์กรอืน่ ไม่มี 
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นายธีระ วภูิชนิน (ต่อ) 
 
จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

รายละเอยีด ณ วนัที่  
1 มกราคม 2560 

ได้มา 
ในปี 2560 

จ าหน่าย 
ในปี 2560 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2560 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2560 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ี
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

90,000 - - - 90,000 
(ร้อยละ 

0.01 ของหุน้
ทั้งหมดท่ีเรียก
ช าระแลว้) 

 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพย์ (PSL-W1)  ที่ถือ (หน่วย) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

รายละเอยีด ณ วนัที่  
1 มกราคม 2560 

ได้มา 
ในปี 2560 

จ าหน่าย 
ในปี 2560 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2560 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2560 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ี
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

3,000 - - - 3,000 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิในด้านลกัษณะความสัมพนัธ์ (ส าหรับกรรมการอสิระ) 
การมีส่วนไดเ้สียต่อไปน้ีในบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน
ปัจจุบนัหรือในช่วงสองปีท่ีผา่นมา 
 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
 เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือ ท่ีปรึกษากฎหมาย  ไม่เป็น 
 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซ่ึงอาจส่งผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ  ไม่มี 
 
หลกัเกณฑ์การสรรหา  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาให้

แต่งตั้ง นายธีระ วิภูชนิน กลบัเขา้รับต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
       (รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบัน้ี หนา้ 7 - 9 ) 
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นายธีระ วภูิชนิน (ต่อ) 
 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และน าพาใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ตดัสินใจไดอ้ย่างอิสระ

และยติุธรรม 
 พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจส าคญัและแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษทัฯซ่ึงเสนอโดย     

ฝ่ายบริหารและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
 ให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและความสามารถในการ

แข่งขนัอยา่งย ัง่ยืน 
 ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยส่งเสริมให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั้งผลกัดนัใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 ก าหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 

การประชุมในปี 2560 การเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 7/7 คร้ัง 
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นางสาวนิชิต้า ชาห์ 

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 
อายุ   37 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษทัฯ  กรรมการ 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการฯ 23 สิงหาคม 2545 
ประวตักิารศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจดัการธุรกิจ (การเงิน และกฎหมายธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยับอสตนั โรงเรียนการจดัการ 
ประวตักิารอบรม 
» 2558 Transformation & Change - Managing Culture for Success  
  จดัโดย สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
» 2550 สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ซ่ึงไดรั้บ ประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
   “Directors Certification Program” (DCP) Class 83/2007 
» 2549 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “Director Accreditation Program” (DAP),  
  Class 57/2006 จดัโดย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
» 2547 ส าเร็จการฝึกอบรม “Anatomy of Shipping” course, Seatrade  
   Academy/Cambridge Academy of Transport 
ความเช่ียวชาญ กฎหมายและการจัดการธุรกิจ, การเงิน และอุตสาหกรรมเรือและ 

โลจิสติกส์  
ประสบการณ์ 
» กนัยายน 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั สุธากญัจน ์จ ากดั (มหาชน) 
» 2545 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
อาชีพหลกั ผูบ้ริหาร กลุ่มบริษทั จีพี กรุ๊ป  
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นางสาวนิชิต้า ชาห์ (ต่อ) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอืน่ 
บริษทัที่เกีย่วโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ บริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ:  

กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั สุธากญัจน ์จ ากดั (มหาชน) 

 บริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
1.  กรรมการ บริษทั โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
2.  กรรมการ บริษทั เกรนเทรด จ ากดั 
3.  กรรมการ บริษทั ยนิูสเตรทช ์จ ากดั * (ใหเ้ช่าส านกังานหลกัของบริษทัฯ) 
4.  กรรมการ บริษทั แอมบิกา้ ทวัร์ เอเยนซ่ี จ ากดั * (ขายตัว๋เคร่ืองบิน

ใหก้บับริษทัฯ) 
5. กรรมการ บริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จ ากดั * (ใหบ้ริการบ ารุงรักษา

ระบบ เคร่ืองปรับอากาศ ส าหรับส านกังานหลกัและหอ้งพกัพนกังาน
ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย) 

6. กรรมการ บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จ ากดั* 
 (ใหบ้ริการดา้นโรงแรมและดา้นบริหารจดัการ) 
*   หมายเหตุ : อา้งอิง “รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ในหนา้ 295 - 296  ของ
รายงานประจ าปี 2560 

บริษทัที่ไม่เกีย่วโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัที่เกีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 
(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จ านวน 38 บริษทั 
(บริษทัยอ่ยท่ี 1- 38 ในหนา้ 10-11 ของรายงานประจ าปี 2560) 

กจิการ/องค์กรอืน่ ไม่มี 

จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

รายละเอยีด ณ วนัที่  
1 มกราคม 2560 

ได้มา 
ในปี 2560 

จ าหน่าย 
ในปี 2560 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2560 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2560 

โดยตนเอง 108,054,537 - - - 108,054,537 
 (ร้อยละ 

6.93 ของหุน้
ทั้งหมดท่ีเรียก
ช าระแลว้) 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ี
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- - - - - 
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นางสาวนิชิต้า ชาห์ (ต่อ) 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพย์ (PSL-W1)  ที่ถือ (หน่วย) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

รายละเอยีด ณ วนัที่  
1 มกราคม 2560 

ได้มา 
ในปี 2560 

จ าหน่าย 
ในปี 2560 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2560 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2560 

โดยตนเอง 5,012,853 - - - 5,012,853 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ี
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- - - - - 

นางสาวนิชิตา้ ชาห์ เป็นบุตรของนายกิริต ชาห์ และเป็นพ่ีสาวของนายอิษฎช์าญ ชาห์ แต่ไม่มีความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 
หลกัเกณฑ์การสรรหา  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาให้

แต่งตั้ง นางสาวนิชิตา้ ชาห์ กลบัเขา้รับต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
       (รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบัน้ี หนา้ 7 - 9 ) 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจส าคญัและแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษทัฯซ่ึงเสนอโดย     

ฝ่ายบริหารและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
 ให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและความสามารถในการ

แข่งขนัอยา่งย ัง่ยืน 
 ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยส่งเสริมให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั้งผลกัดนัใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 ก าหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 

การประชุมในปี 2560 การเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 6/7 คร้ัง 
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นายกริิต ชาห์ 

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 
อายุ   64 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษทัฯ กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการฯ 24 เมษายน 2550 
ประวตักิารศึกษา ส าเร็จการศึกษาจาก H.R. College of Commerce, กรุงบอมเบย ์ประเทศอินเดีย 
ประวตักิารอบรม 
» 2548 สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ซ่ึงไดรั้บประกาศนียบตัร “Directors Certification Program” (DCP) 
Class 57/2005 

ความเช่ียวชาญ การเงิน/การลงทุนระหวา่งประเทศ, อุตสาหกรรมเรือ และโลจิสติกส์ 
และการวางแผนกลยทุธ์ 

ประสบการณ์ 
» 2550 - ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง 

จ ากดั (มหาชน) 
» 2542 - 2546 รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการบริหาร  
  บริษทั ฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จ ากดั (มหาชน) กรุงเทพฯ 
» 2532 - 2545 กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) กรุงเทพฯ  
» 2523 - 2546 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั จี.เปรมจี จ ากดั กรุงเทพฯ 
อาชีพหลกั ผูบ้ริหารบริษทั 
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นายกริิต ชาห์ (ต่อ) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอืน่ 
บริษทัที่เกีย่วโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ บริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ:  

1. กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการ 
 บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2. กรรมการ บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
1. กรรมการ บริษทั โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
2. กรรมการบริหาร บริษทั เกรนเทรด จ ากดั 
3. กรรมการ บริษทั เปรมไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
4. กรรมการ บริษทั ยนิูสเตรทช ์จ ากดั *  
 (ใหเ้ช่าส านกังานหลกัของบริษทัฯ) 
5. กรรมการ บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จ ากดั *  
 (ใหบ้ริการดา้นโรงแรมและดา้นบริหารจดัการ) 
6.  กรรมการ บริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จ ากดั*  
 (ใหบ้ริการบ ารุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศ ส าหรับส านกังานหลกั

และหอ้งพกัพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย) 
*   หมายเหตุ : อา้งอิง “รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ในหนา้ 295 - 296 ของ
รายงานประจ าปี 2560 

บริษทัที่ไม่เกีย่วโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัที่เกีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 
(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

กรรมการ บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด 
(บริษทัยอ่ยท่ี 61 ในหนา้ 12 ของรายงานประจ าปี 2560) 

กจิการ/องค์กรอืน่ ไม่มี 
 
จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

รายละเอยีด ณ วนัที่  
1 มกราคม 2560 

ได้มา 
ในปี 2560 

จ าหน่าย 
ในปี 2560 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2560 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2560 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ี
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- - - - - 
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นายกริิต ชาห์ (ต่อ) 
 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพย์ (PSL-W1)  ที่ถือ (หน่วย) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

รายละเอยีด ณ วนัที่  
1 มกราคม 2560 

ได้มา 
ในปี 2560 

จ าหน่าย 
ในปี 2560 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2560 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2560 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ี
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- - - - - 

นายกิริต ชาห์ เป็นบิดาของนางสาวนิชิตา้ ชาห์ และนายอิษฎช์าญ ชาห์ แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการ
ท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 
หลกัเกณฑ์การสรรหา  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาให้

แต่งตั้ง นายกิริต ชาห ์กลบัเขา้รับต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
       (รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบัน้ี หนา้ 7 - 9 ) 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจส าคญัและแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษทัฯซ่ึงเสนอโดย     

ฝ่ายบริหารและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว  ้
 ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนใ์นการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯเพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมและความสามารถในการ

แข่งขนัอยา่งย ัง่ยืน 
 ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยส่งเสริมใหมี้การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั้งผลกัดนัใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 ก าหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 

การประชุมในปี 2560 การเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 6/7 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 2/2 คร้ัง 
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นายชัยภทัร ศรีวสิารวาจา 

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
อายุ 58 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษทัฯ ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554  
ประวตักิารศึกษา 
» 2527  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) Illinois Benedictine College  
» 2524  วิทยาศาสตร์บณัฑิต (Metallurgy) Lehigh University 
ประวตักิารอบรม 
» 2548  ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตรบทบาทของประธานกรรมการ 2000 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
» 2546  ไดร้ับประกาศนียบตัร, หลกัสูตรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ความเช่ียวชาญ การเงิน, การก ากบัดูแลกิจการ, การบริหารความเส่ียง และ ตลาดทุน 
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ 
» 2546 - 2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน) 
» 2553 - พฤศจิกายน 2554 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
  บริษทั ธนารักษ ์พฒันาสินทรัพย ์จ ากดั 
 » 2544 - 2550 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
ประสบการณ์อืน่ๆ 
» มีนาคม 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อินโนคอนเนควิสาหกิจเพ่ือสังคม จ ากดั 
» มีนาคม 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แอบ๊เซอลูทโยคะ จ ากดั 
» มีนาคม 2560 – พฤษภาคม 2560 กรรมการ บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จ ากดั 
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นายชัยภทัร ศรีวสิารวาจา (ต่อ) 
 
» พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จ ากดั (มหาชน) 
» มีนาคม 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จ ากดั 
» ธนัวาคม 2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
» พฤษภาคม 2558 –ปัจจุบนั กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
» มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 กรรมการตรวจสอบ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
» มิถุนายน 2555 - มิถุนายน 2556  กรรมการ บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 
» พฤษภาคม 2555 - พฤษภาคม 2557 กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
» มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา 
   บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
» 2552 - ปัจจุบนั  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั 
» 2550 - ปัจจุบนั  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารบริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จ ากดั (มหาชน) 
» ปัจจุบนั  กรรมการและเลขาธิการ มลูนิธิศรีวิสารวาจา 
» ปัจจุบนั  กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 
» 2547 - 2552  กรรมการอิสระ บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
» 2546 - 2551  ประธานกรรมการ โรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่ แห่งประเทศไทย 
» 2546 - 2550  ประธานกรรมการ บริษทั เอค็โค่ คอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ากดั 
» 2542 - 2550  หุน้ส่วนผูจ้ดัการ บริษทั แคปแมก็ซ์ จ ากดั 
» 2542 - 2546 กรรมการอิสระ บริษทั แปซิฟิค แอส็เซท้ จ ากดั (มหาชน) 
» 2542 - 2543  ท่ีปรึกษาประธาน องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย 
» 2542 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) 
» 2538 - 2542 กรรมการและหวัหนา้ของฝ่ายวาณิชธนกิจ ซาโลมอน สมิทธ์ิ บาร์นี 
» 2538 - 2542  กรรมการ บริษทั ฟีนิกซ์ พลัป์ แอนด ์เปเปอร์ จ ากดั 
» 2536 - 2538  รักษาการ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พรีเมียร์ ไฟแนนซ์ แอนด ์ซีเคียวริต้ีส์ 
» 2534 - 2538  กรรมการและหวัหนา้ของฝ่ายวาณิชธนกิจ สวิส แบงค ์/ เอสบีซี วอร์เบิร์ก 
» 2532 - 2534  ผูจ้ดัการ, Thailand Private Banking ลอยดส์์ แบงค ์  
» 2531 - 2532  ผูจ้ดัการ, ฝ่ายวาณิชธนกิจ ภทัรธนกิจ 
» 2528 - 2531  เจา้หนา้ท่ีพฒันาธุรกิจ บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
อาชีพหลกั  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั 
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นายชัยภทัร ศรีวสิารวาจา (ต่อ) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอืน่ 
บริษทัที่เกีย่วโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี  

บริษทัที่ไม่เกีย่วโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ บริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
1. ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์ซิมิโก ้จ ากดั (มหาชน) 
2. ประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟู้ ดส์  กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
3. กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
1. กรรมการ บริษทั อินโนคอนเนควิสาหกิจเพ่ือสังคม จ ากดั 
2. กรรมการ บริษทั แอบ๊เซอลูทโยคะ จ ากดั 
3. ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั 
4.  กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จ ากดั 
5. กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทัที่เกีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 
(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

ไม่มี 

กจิการ/องค์กรอืน่ 1.  กรรมการและเลขาธิการ  มลูนิธิศรีวิสารวาจา 
2.  กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 

 
จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

รายละเอยีด ณ วนัที่  
1 มกราคม 2560 

ได้มา 
ในปี 2560 

จ าหน่าย 
ในปี 2560 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2560 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2560 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ 

- - - - - 
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นายชัยภทัร ศรีวสิารวาจา (ต่อ) 
 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพย์ (PSL-W1)  ที่ถือ (หน่วย) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

รายละเอยีด ณ วนัที่  
1 มกราคม 2560 

ได้มา 
ในปี 2560 

จ าหน่าย 
ในปี 2560 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2560 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2560 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ 

- - - - - 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิในด้านลกัษณะความสัมพนัธ์ (ส าหรับกรรมการอสิระ) 
การมีส่วนไดเ้สียต่อไปน้ีในบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน
ปัจจุบนัหรือในช่วงสองปีท่ีผา่นมา 
 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
 เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือ ท่ีปรึกษากฎหมาย  ไม่เป็น 
 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซ่ึงอาจส่งผลท าให ้ไม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ  ไม่มี 
 

หลกัเกณฑ์การสรรหา  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาให้
แต่งตั้ง นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา กลบัเขา้รับต าแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหน่ึง 
(รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบัน้ี หนา้ 7 - 9 ) 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจส าคญัและแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษทัฯซ่ึงเสนอโดย    

ฝ่ายบริหารและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว  ้
 ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนใ์นการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯเพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมและความสามารถในการ

แข่งขนัอยา่งย ัง่ยืน 
 ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยส่งเสริมใหมี้การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

กลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั้งผลกัดนัใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 ก าหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดแนวทางในการคดัเลือกและสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม

และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
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นายชัยภทัร ศรีวสิารวาจา (ต่อ) 
 
 

การประชุมในปี 2560 การเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 4/7 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 คร้ัง 
 
 
 
 



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

46

ค ำจ ำกดัควำมของกรรมกำรอสิระ (Independent Director) 
 
กรรมกำรอสิระ (Independent Director)  

คือ กรรมการท่ีเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจดัการ ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งและ
ไม่มีหนา้ท่ีในการบริหารจดัการในบริษทัฯ และหรือบริษทัย่อย ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องบริษทัฯ และ/
หรือผูถื้อหุน้  

บริษทัฯ ไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ท่ีมีความเขม้กวา่กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้ าหนดไว ้

คุณสมบัตขิองกรรมกำรอสิระของบริษทัฯ 

1. กรรมการอิสระตอ้งถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทั
ร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. กรรมการอิสระตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษทัฯ และไม่เป็นผูบ้ริหาร พนกังาน หรือท่ีปรึกษาผู ้
ไดรั้บเงินเดือนประจ าหรือค่าตอบแทนอ่ืนใดจากบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ในช่วงสอง (2) ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

3. กรรมการอิสระตอ้งไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดส่้วนเสียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งใน
การบริหารดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้
รายใหญ่ของบริษทัฯ ในช่วงสอง (2) ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

“ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหน่ึงรวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 
การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้ืม ค ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านอง
เดียวกนัซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัฯ หรือคู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไปหรือ
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ 

4. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบ
บญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั
สงักดัอยูใ่นช่วงสอง (2) ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 
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5. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือ             
ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัในเครือ 
บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ในช่วงสอง (2) ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

6. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือความสัมพนัธ์ทางกฎหมาย รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
หรือญาติสนิทของกรรมการบริหารผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  

7. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนในการรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
บริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  

8. กรรมการอิสระจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีในการแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของกรรมการบริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่
ของบริษทัฯ รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือ ญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

 

ค ำนิยำมของผู้ที่เกีย่วข้อง (Related persons) 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ความหมายจะรวมถึงผูท่ี้มีความสมัพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ในระดบัท่ีท าใหก้รรมการอิสระไม่สามารถท า
หนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระหรือคล่องตวั เช่น คู่คา้ ลกูคา้ เจา้หน้ี ลกูหน้ี หรือผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั เป็นตน้ 
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เอกสารแนบ 4 
 
 

ข้อปฏิบัตสิ าหรับการเข้าประชุมผู้ถอืหุ้น  
และการมอบฉันทะ 
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หลกัฐานเพือ่แสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

1. บุคคลธรรมดา 
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
โปรดแสดงบตัร หรือ เอกสาร อยา่งใดอยา่งหน่ึงซ่ึงเป็นฉบบัจริงและยงัไม่หมดอาย ุ เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบ : บตัรประจ าตวั
ประชาชน / หนงัสือเดินทาง /  เอกสารอ่ืนซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการ  

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ  
1. หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ และ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายแุละลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งของ                   

ผูม้อบฉนัทะ และ 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายแุละลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งของผูรั้บมอบ

ฉนัทะ และ  
4. ผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดแสดงบตัร หรือ เอกสาร อยา่งใดอยา่งหน่ึงซ่ึงเป็นฉบบัจริงและยงัไม่หมดอาย ุ เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ี

ตรวจสอบ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง / เอกสารอ่ืนซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการ  

2. นิติบุคคล  
1. หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทบั

ของนิติบุคคล (ถา้มี) ของผูม้อบฉนัทะ และลงลายมือช่ือของ ผูรั้บมอบฉนัทะ และ 
2. หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซ่ึงลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งและออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชุม                   

ผูถื้อหุน้ของผูม้อบฉนัทะ และ 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุ และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งของผูมี้อ  านาจ                  

ลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น  (ผูม้อบฉนัทะ) และ 
4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอายแุละลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งของผูรั้บมอบอ านาจ 

และ 
5. ผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดแสดงบตัร หรือ เอกสาร อยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงเป็นฉบบัจริงและยงัไม่หมดอาย ุ เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ี

ตรวจสอบ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง / เอกสารอ่ืนซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการ  

3. ส าหรับบุคคลทีม่ิได้มีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ  
กรณีท่ีเอกสารหรือหลกัฐานท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดงเอกสาร                 
ค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซ่ึงลงนามรับรองค าแปลโดยผูถื้อหุน้ หรือ โดยผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็น                   
นิติบุคคล) 
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หนังสือมอบฉันทะ 
ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือ กรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่าน
ใดท่านหน่ึงดงัต่อไปน้ี เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ กรรมการอิสระ  อาย ุ50 ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี  36/14 หมู่ 10  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมืองนนทบุรี 
จงัหวดันนทบุรี 11000 ประเทศไทย 
 
2. นายก าธร ศิลาอ่อน  กรรมการอิสระ  อาย ุ47 ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี 363 ซอยทองหล่อ 19 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  

 
โดยกรรมการท่านดงักล่าวนั้นไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวาระการประชุม ทั้งน้ี โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือ          
มอบฉนัทะปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 และมอบต่อประธานคณะกรรมการบริษทัฯ หรือผูท่ี้ประธานก าหนดก่อนเร่ิมการประชุม 
 
ขอใหผู้รั้บมอบฉนัทะ ส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานต่างๆ มาท่ีบริษทัฯตามท่ีอยูด่า้นล่าง ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั หรือ
ก่อนเร่ิมเวลาประชุมอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆ ใหท้นัก่อนเร่ิมการประชุม 
 
ทีอ่ยู่   :    บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน)  

เลขที ่8 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ช้ัน 9 ถนนสาทรเหนือ   
            แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

โทรศัพท์ :  02 696-8854   โทรสาร 02 236-7654 

การลงทะเบียนเพือ่เข้าร่วมประชุม  
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียน 2 ชัว่โมง ก่อนเวลาประชุม (ตั้งแต่เวลา  12.00 น. เป็นตน้ไป) 
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เอกสารแนบ 5 
 
 

ข้อบังคบัของบริษทัฯ เกีย่วกบัวาระการประชุม 
และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 

ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 
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ขอ้ 15 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียงส าหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 16 บ าเหน็จ และค่าตอบแทนกรรมการ ใหสุ้ดแลว้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะก าหนด 

ขอ้ 17 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดย
อตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงใน
สาม (1/3) 

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะ
ออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการ ผูอ้อกจาก
ต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ 36 การประชุมใหญ่ของบริษทัใหจ้ดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ 
ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

ขอ้ 37 กรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ีให้เรียกว่า 
“ประชุมสามญั” การประชุมสามญัดงักล่าวใหก้ระท าภายในส่ีเดือนภายหลงัการส้ินสุดรอบปีทางการบญัชีของ
บริษทั 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนๆ ใหเ้รียกวา่ “ประชุมวสิามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแตจ่ะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ย
กวา่   หน่ึงในหา้ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้คนซ่ึงมีหุน้รวมกนั ไม่นอ้ย
กวา่หน่ึงในสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอใหค้ณะกรรมการ
ประชุมวสิามญัก็ได ้โดยในหนงัสือร้องขอนั้นจะตอ้งระบุวา่ใหเ้รียกประชุมเพ่ือการใดไวใ้หช้ดัเจนคณะกรรมการ
ตอ้งจดัประชุมภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 38 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหช้ดัเจน
วา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอ เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติัหรือเพ่ือพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว 
และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม 

อน่ึงค าบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยติดต่อกนั 3 วนัก่อน               
วนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 
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ขอ้ 39 การประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 25 คน       
หรือไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้น
ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ 
ขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการ
ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 40 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน
แทนตนได ้ การมอบฉนัทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสือ ลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียน
บริษทัมหาชนจ ากดัก าหนด และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี 
(ก) จ านวนหุน้ซ่ึงผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่
(ข) ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ค) คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบ
ฉนัทะเขา้ประชุม 

ขอ้ 41 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดแ้ละมีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนใดคนหน่ึงท่ีมาประชุมข้ึน
เป็นประธานในท่ีประชุมนั้นแทน 

ขอ้ 42 ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ังผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใดผูถื้อหุน้จะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิได ้ นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมใหญ่จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบจาก
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้ งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคัญ                        

การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
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ขอ้ 43 กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน 
(2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเก่ียวกบักิจการท่ีทางบริษทัไดด้ าเนินการไปในระยะรอบปีท่ีผา่นมา 
(3) พิจารณาและอนุมติังบดุล 
(4) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(5) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(6) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
(7) เร่ืองอ่ืนๆ 

ขอ้ 44 ผูส้อบบญัชีใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแตง่ตั้ง ผูส้อบบญัชีผูซ่ึ้งออกไปนั้นจะเลือกกลบัเขา้รับต าแหน่ง
อีกก็ได ้

ขอ้ 45 ผูส้อบบญัชีควรไดค้่าตอบแทนเท่าใด ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ก าหนด 

ขอ้ 47 ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บญัชีก าไร
ขาดทุน และมีปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ และใหบ้ริษทัจดัส่ง
รายงานและเอกสารของบริษทัท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

ขอ้ 52 หา้มมิใหป้ระกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือมติของคณะกรรมการ กรณี
ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

 การจ่ายเงินปันผลให้แจง้เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุ้น และโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในทาง
หนงัสือพิมพภ์าษาไทยในทอ้งท่ีติดต่อกนัเป็นเวลา 3 วนั และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายใน 1 เดือน
นบัแต่มีมติเช่นวา่นั้น 

ขอ้ 53 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นคร้ังคราวได ้เม่ือปรากฏแก่กรรมการวา่บริษทัมี
ก าไรพอสมควรท่ีจะกระท าเช่นนั้นได ้และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบใน
การประชุมคราวต่อไป 

ขอ้ 55 บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึง ไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน                  
จดทะเบียน 

นอกจากทุนส ารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้จดัสรรเงินทุนส ารองอ่ืน
ตามท่ีเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการของบริษทัดว้ยก็ได ้
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ขอ้ 59 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนน้ี 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 60 คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้ พร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัประจ าปี 
(1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของ

ผูส้อบบญัชี 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
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เอกสารแนบ 6 
 
 

ประวตักิรรมการอสิระของบริษทัฯ ส าหรับการมอบฉันทะ 
และ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
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ประวตักิรรมการอสิระของบริษทัฯ ส าหรับการมอบฉันทะ 
 

รองศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ * /  

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554 
อายุ   50 ปี 
ประวตักิารศึกษา 
» 2544 Doctor of Philosophy, Department of Economics,  

University of Reading, สหราชอาณาจกัร  
» 2535 Master of Business Administration (International Business), 

Diploma in Management (Asian Studies), McGill University,  
ประเทศแคนาดา 

» 2532 Bachelor of Accountancy (Accounting), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวตักิารอบรม 
» 2556 หลกัสูตร Financial Statements for Director (FSD รุ่น 22) 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
» 2555 หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 41) 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
» 2554 หลกัสูตรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่น 148 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
รางวลัและทุนการศึกษาที่ได้รับ 
» 2558 รางวลัจากมหาวิทยาลยัธรรมศาตร์ ส าหรับผูท่ี้มีผลงานวิจยัตีพิมพใ์นวารสาร 

วิชาการระดบันานาชาติมากท่ีสุด (ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 –2557)  
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รองศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 
 
» 2558 ทุนการศึกษาโครงการ Fulbright Thai Visiting โดย Fulbright Thailand - 

United States Education Foundation 
» 2556 – 2557 กองทุนสนบัสนุนการวิจยัแห่งประเทศไทย งานวิจยัเลขท่ี 5610054 

(เร่ือง Assessing the merit of home-country support for outward foreign  
direct investment in neighboring countries) 

» 2556 ไดรั้บการเสนอช่ือจากสาขาฯในการพิจารณารางวลัครูดีเด่นสาขาสงัคมศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

» 2552 – 2555 กองทุนสนบัสนุนการวิจยัแห่งประเทศไทย งานวิจยัเลขท่ี 5280032  
(เร่ือง Competitive Strategies of Thai Multinationals in the Global Economy) 

» 2551 Best Teacher Award จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

» 2539 – 2544 ทุนการศึกษาระดบัปริญญาเอก จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

» 2535 – 2537 ทุนการศึกษาหลกัสูตร MBA จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ 
» มีนาคม 2554 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ และ 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
» 2553 – 2555 หวัหนา้สาขา สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง  

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
» 2549 – ปัจจุบนั รองศาสตราจารย ์คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
» 2546 – 2549 ผูช่้วยศาสตราจารย ์คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
» 2535 – 2546 อาจารยป์ระจ า คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ต าแหน่งอืน่ๆ  
» 2560 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ Asia New Zealand Foundation โอค๊แลนด ์นิวซีแลนด ์
» 2558 – ปัจจุบนั สมาชิก John Dunning Centre for International Business, Henley Business 

School,   University of Reading, สหราชอาณาจกัร 
» 2558 – ปัจจุบนั สมาชิก Emerging Market Internationalization Research Group,  

The University of Sydney Business School, University of Sydney, 
ประเทศออสเตรเลีย 

» 2556 – 2557 ประธานการจดังาน Euro-Asia Management Studies Association  
Annual Conference 2014 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
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รองศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 
 
» 2556 – 2557 ประธานการจดักลุ่มวิจยัเร่ือง Home Economies and the MNE ในงานสัมนา 

Academy of International Business Annual Conference 2014 
เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 

» เมษายน 2556 Visiting Fellow, Henley Business School, University of Reading,  
สหราชอาณาจกัร 

» 2556 – ปัจจุบนั รองประธาน (ทวีปเอเชีย) Euro-Asia Management Studies Association 
» 2553 – 2556 สมาชิกคณะกรรมการท่ีปรึกษา Euro-Asia Management Studies Association 
» 2552 – ปัจจุบนั สมาชิกคณะบรรณาธิการท่ีปรึกษา Southeast Asia Research 
อาชีพหลกั ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา   
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอืน่ 
บริษทัที่เกีย่วโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี  

บริษทัที่ไม่เกีย่วโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัที่เกีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 
(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

ไม่มี 

กจิการ/องค์กรอืน่ 1. รองประธาน (เอเชีย) Euro-Asia Management  Studies Association 
2. สมาชิกของ Editorial Advisory Board, Southeast Asia Research 

 
จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

รายละเอยีด 
ณ วนัที่  

1 มกราคม 
2560 

ได้มา 
ในปี 2560 

จ าหน่าย 
ในปี 2560 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2560 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2560 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 
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รองศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 
 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพย์ (PSL-W1)  ที่ถือ (หน่วย) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

รายละเอยีด 
ณ วนัที่  

1 มกราคม 
2560 

ได้มา 
ในปี 2560 

จ าหน่าย 
ในปี 2560 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2560 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2560 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 

*  หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 

การประชุมในปี 2560 การเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 7/7 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ 4/4 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 2/2 คร้ัง 
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นายก าธร ศิลาอ่อน 

ต าแหน่ง                   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ*/ 
                                                      ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหา/                                                      
                                                                  กรรมการอิสระ  
วนัที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554 
อายุ 47 ปี 
ประวตักิารศึกษา 
» 2538 – 2540 MIT Sloan School, Massachusetts, USA Master of Business Administration;  

Financial Engineering Track GPA: 4.6/5.0 
» 2531 – 2535 Imperial College of Science Technology and Medicine, London, England  

Master of Engineering; Chemical Engineering; Associate of the City and 
Guilds Institute Upper Second Class Honours 

ประวตักิารอบรม 
» 2559 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT) 
» 2555 หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
» 2554 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
» 2551 หลกัสูตร Executive Development Program (EDP) 

จากสถาบนัวิทยาการตลาดทุนและสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
ประสบการณ์ 
» เมษายน 2560 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ  

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
» มกราคม 2560 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน  

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 
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นายก าธร ศิลาอ่อน (ต่อ) 
 
» กรกฎาคม 2557 – 2559 ผูอ้  านวยการฝ่าย Supply Chain บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 
» มีนาคม 2554 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / 

และกรรมการสรรหา บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
» 2554 – เมษายน 2560 กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
» 2554 – 2557 รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล บมจ. หลกัทรัพย ์

บวัหลวง 
» 2547 – 2554 รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวาณิชธนกิจ บมจ. หลกัทรัพย ์บวัหลวง 
» 2542 – 2547 ผูช่้วยผูอ้  านวยการอาวโุส Investment Banking 
  บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 
» 2540 – 2542 Associate, Global Investment Banking Chase Securities, Inc.,  

New York, USA and Singapore 
» 2537 – 2538 นกัวิเคราะห์ Investment Banking Dept. บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
» 2535 – 2537 ผูจ้ดัการ Money Market Dept. บมจ ทิสโก ้ 
อาชีพหลกั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน 

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอืน่ 
บริษทัที่เกีย่วโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี  

บริษทัที่ไม่เกีย่วโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ บริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ:  
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน บริษทั เอส แอนด ์
พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน)  

บริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
กรรมการ บริษทั เรือด่วนเจา้พระยา จ ากดั 

บริษทัที่เกีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 
(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

ไม่มี 

กจิการ/องค์กรอืน่ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุทางดา้นวิชาการประจ าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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นายก าธร ศิลาอ่อน (ต่อ) 
 
จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

รายละเอยีด 
ณ วนัที่  

1 มกราคม 
2560 

ได้มา 
ในปี 2560 

จ าหน่าย 
ในปี 2560 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2560 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2560 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 

 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพย์ (PSL-W1)  ที่ถือ (หน่วย) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

รายละเอยีด 
ณ วนัที่  

1 มกราคม 
2560 

ได้มา 
ในปี 2560 

จ าหน่าย 
ในปี 2560 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2560 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2560 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 

*  หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 

การประชุมในปี 2560 การเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 7/7 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ 4/4 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 2/2 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 คร้ัง 
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                                                                                       หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)                             (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
                                                                                         
                                         เขยีนที ่      
  

                    วนัที ่    เดอืน    พ.ศ.    
 

(1)        ขา้พเจา้           สญัชาต ิ    
  อยู่บา้นเลขที ่   ถนน   ต าบล/แขวง     
  อ าเภอ/เขต     จงัหวดั    รหสัไปรษณยี ์   

 
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั             พรีเชียส ชิพป้ิง  จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม        หุน้   และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                             เสยีง  ดงันี้ 
 หุน้สามญั         หุน้   ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                    เสยีง  
 หุน้บุรมิสทิธ ิ        หุน้    ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                               เสยีง 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้  
1.   ชือ่       รองศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท์    อายุ    50 ปี      อยู่บา้นเลขที ่ 36/14 หมู ่10    

ถนน          -                                    ต าบล/แขวง      ตลาดขวญั               อ าเภอ/เขต      เมอืงนนทบุร ี    
จงัหวดั     นนทบุร ี                      รหสัไปรษณยี ์          11000                หรือ 
 

2.   ชือ่       นายก าธร ศิลาอ่อน  อายุ    47      ปี   อยู่บา้นเลขที ่   363 ซอยทองหล่อ 19             
ถนน         สุขมุวทิ                                               ต าบล/แขวง  คลองตนัเหนอื  อ าเภอ/เขต   วฒันา    
จงัหวดั       กรุงเทพมหานคร                                 รหสัไปรษณยี ์     10110       หรือ 
 

3.   ชือ่ ________________________________________ อายุ       ปี  อยู่บา้นเลขที ่              
ถนน  ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต    
จงัหวดั               รหสัไปรษณยี ์                      

 
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้า ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี
1/2561 ในวันพุธ ท่ี  4 เมษายน  2561 เวลา  14:00 น . ณ ห้องบุษราคัม  โรงแรมอวานี  เอเท รียม เลข ท่ี1880 ถนนเพชรบุ รีตัดให ม่                                  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย  หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  
 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 

 
วาระท่ี 1   เพ่ือรบัรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้ือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 ซ่ึงได้จดัขึน้ในวนัท่ี 4 เมษายน 2560 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
 

   เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 2 เพ่ือรบัทราบรายงานจากคณะกรรมการบริษทัฯ ส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 2560 และรายงานประจ าปี 2560 
ของบริษทัฯ  (ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี) 

 

วาระท่ี 3 

 

เพ่ือพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และงบก าไรขาดทุน ส าหรบัปีส้ินสดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงได้ผา่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแล้ว 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้  
 

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
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วาระท่ี 4 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรก าไรและเงินปันผล ส าหรบัปี 2560 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
 

 เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 5 เพื่อพิจารณาและอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
 

 เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 6 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
ชือ่กรรมการ           นายธีระ วิภชูนิน  

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

ชือ่กรรมการ           นางสาวนิชิต้า ชาห์  

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

ชือ่กรรมการ          นายกิริต ชาห์  

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง  

 
ชือ่กรรมการ          นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา  

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 7 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ส าหรบัปี 2561 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
 

 เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง  

 

วาระท่ี 8 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการจดัสรเงินจ านวน 1.75 ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินส ารองส าหรบักิจกรรมความรบัผิดชอบ 
 ต่อสงัคม 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย         ไมเ่หน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 
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วาระท่ี 4 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรก าไรและเงินปันผล ส าหรบัปี 2560 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
 

 เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 5 เพื่อพิจารณาและอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
 

 เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 6 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
ชือ่กรรมการ           นายธีระ วิภชูนิน  

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

ชือ่กรรมการ           นางสาวนิชิต้า ชาห์  

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

ชือ่กรรมการ          นายกิริต ชาห์  

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง  

 
ชือ่กรรมการ          นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา  

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 7 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ส าหรบัปี 2561 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
 

 เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง  

 

วาระท่ี 8 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการจดัสรเงินจ านวน 1.75 ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินส ารองส าหรบักิจกรรมความรบัผิดชอบ 
 ต่อสงัคม 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย         ไมเ่หน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 
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วาระท่ี 9   เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อ 37  

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย         ไมเ่หน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 
 
 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะนี้ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกต้องและ
ไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
(6) ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณทีีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรือลง
มตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณา
และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  
  กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณทีีผู่้รบัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 
 
 

 ลงชือ่                        ผูม้อบฉนัทะ 
                         (                    ) 
 
 
 
 ลงชือ่          ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                         (                    ) 
 
 
 
 ลงชือ่          ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                         (                    ) 
 
 
 
 ลงชือ่          ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                         (                    ) 

 
หมายเหต ุ 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ

หลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
3.     ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

ตามแนบ 
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2560 แบบรูปเล่ม  
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของ บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั มหาชน (“บริษัทฯ”) 
 
ในกรณีท่ีท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคข์อรับรายงานประจ าปี 2560 ของบริษทัฯในแบบรูปเล่ม กรุณาแจง้
ความประสงค์โดยการกรอกขอ้มูลของท่านในแบบฟอร์มน้ีให้ครบถ้วน และส่งคืนมาที่บริษทัฯ ตาม
รายละเอียดดา้นล่างน้ี เพื่อทางบริษทัฯ จะไดจ้ดัส่งใหท้่านต่อไป 
 
แผนกนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ  ากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 8 อาคารคาเธ่ยเ์ฮา้ส์ ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ   
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์:  66-2-696-8854   โทรสาร : 66-2-236-7654 
อีเมล ์: ir@preciousshipping.com 
 
ช่ือผูถื้อหุน้:                      
ท่ีอยูใ่นการจดัส่ง:           
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