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หนา้ 1 จาก 12 

วนัที  กมุภาพนัธ์  
 
เรือง ขอเชิญประชุมสามญัประจาํปีผู้ถอืหุ้น ครังที /2562 (“ประชุมผู้ถอืหุ้น”) 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรีเชียส ชิพปิ ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 
เอกสารแนบ  
1.  สาํเนารายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ครั งที /  
2.      รายงานประจาํปี  พร้อมงบการเงินประจาํปี  ทีตรวจสอบแลว้ของบริษทัฯในรูปแบบ QR Code 
3. ประวติักรรมการท่านทีตอ้งออกตามวาระและไดรั้บการเสนอชือใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกครั ง 
4. ขอ้ปฏิบติัสาํหรับการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ และการมอบฉนัทะ 
5. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เกียวกบัวาระการประชุมและขันตอนการออกเสียงลงคะแนนสาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ 
6. ประวติักรรมการอิสระของบริษทัฯ สาํหรับการมอบฉนัทะ และหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
7. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาํปี  แบบรูปเล่ม  
 
เนืองดว้ยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติกาํหนดวันประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น ครังที / ในวันพฤหัสบดีที 4 
เมษายน  เวลา . นาฬิกา ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม ห้องบุษราคัม เลขที  ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย โดยระเบียบวาระการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้มีดงัต่อไปนี  
 

1. เพือรับรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผู้ถอืหุ้นครังที / ซึงได้จดัขึนในวนัที  เมษายน  

เหตุผลและข้อเท็จจริง สําเนารายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้นครั งที / ซึ งได้จัดขึนในวนัที  
เมษายน  ปรากฏตาม เอกสารแนบ  พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ฉบบันี     

ความเห็นคณะกรรมการ ทีประชุมผูถื้อหุน้ควรรับรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ครั งที / ซึงได้
จดัขึนในวนัที  เมษายน  

 
2. เพือรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ สําหรับผลการดาํเนินงานในปี  และรายงานประจาํปี  ของ

บริษัทฯ 

เหตุผลและข้อเทจ็จริง  รายงานจากคณะกรรมการบริษทัฯไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจาํปี  ของบริษทัฯในหนา้ 
 ถึง   ทังนี  รายงานประจาํปี  ปรากฏตาม เอกสารแนบ  พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ฉบบันี  
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หนา้ 2 จาก 12 

ความเห็นคณะกรรมการ ทีประชุมผูถื้อหุน้ควรรับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรับผลการดาํเนินงาน
ในปี  และรายงานประจาํปี  ของบริษทัฯ 

 
3. เพือพจิารณาและอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที  ธันวาคม  และงบกาํไรขาดทุน สําหรับปีสินสุด ณ 

วนัที  ธันวาคม  ซึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว 

 เหตุผลและข้อเทจ็จริง 

• ตามมาตรา  และ  แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.  กาํหนดให้คณะกรรมการ
บริษทัฯ ตอ้งจดัให้มีการทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ ซึ งได้
ผ่านการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแลว้ เสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจาํปีเพือ
พิจารณาอนุมติั  

• คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติังบแสดงฐานะการเงิน
และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสินสุด ณ ว ันที   ธันวาคม  ซึ งได้ผ่านการตรวจสอบจาก 
ผู ้ตรวจสอบบญัชีแลว้ โดยไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจาํปี  ในหนา้  ถึง  ซึ งไดแ้นบมา
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นฉบับนี  ทั งนี ผูส้อบบัญชีได้แสดงความเห็นไวใ้นรายงานของ
ผูส้อบบัญชีอย่างไม่มีเงือนไข สําหรับปีสินสุด ณ วนัที  ธันวาคม  ซึ งได้แสดงอยู่ในรายงาน
ประจาํปี  เช่นกนั  

ความเห็นคณะกรรมการ  ทีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที  ธนัวาคม  และงบกาํไร
ขาดทุน สาํหรับปีสินสุด ณ วนัที  ธนัวาคม  ซึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแลว้ 

 
4. เพือพจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรกาํไรและเงนิปันผล สําหรับปี  

เหตุผลและข้อเทจ็จริง  

• ทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ครั งที / ซึงไดจ้ดัขึนเมือวนัที  เมษายน  ไดมี้มติอนุมติัให้
แกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยใหจ่้ายเงินปันผลไม่ตํากวา่ร้อยละ  ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษี
ของแต่ละปี โดยใหมี้ผลตังแต่ปี  เป็นตน้ไป (“นโยบายการจ่ายเงนิปันผล”) 

• ณ วนัที  ธนัวาคม  บริษทัฯ มีทุนสาํรองจาํนวน . ลา้นบาท ซึงยงัไม่ครบจาํนวนทีกาํหนดตาม
มาตรา  แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.  และตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้  
อยา่งไรก็ตาม เนืองจากบริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิสาํหรับปี  จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ  
ดงันัน บริษทัฯ จึงไม่ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 
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หนา้ 3 จาก 12 

• ตารางสรุปความสามารถในการทาํกาํไรและฐานะการเงินของบริษทัฯ สาํหรับปี   และ ปี  มี
ดงัต่อไปนี  

รายการ ปี  ปี  
. กาํไร (ขาดทุน)  

- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
- จากงบการเงินรวม 

 

 
(634.51) ลา้นบาท 
. ลา้นบาท 

 

 
(767.64) ลา้นบาท 
(.) ลา้นบาท 

. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน 
- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
- จากงบการเงินรวม 

 

    
(0.41) บาทต่อหุน้ 
. บาทต่อหุน้ 

 

    
(0.49) บาทต่อหุน้ 
(0.08) บาทต่อหุน้ 

 . รวมเงนิปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น) ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้สนอใหง้ดจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี  เนืองจากบริษทัฯ ยงัคงตอ้งสาํรองเงินสดภายใน
สาํหรับอนาคต ถึงแมว้า่สภาพตลาดอตัราค่าระวางเรือไดป้รับตวัดีขึนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิงเมือเทียบกบัภาวะตลาด
ทีต ําสุดในปี  นอกจากนี  บริษทัฯ ยงัอยูภ่ายใตข้อ้หา้มชัวคราวในการจ่ายเงินปันผลทีกาํหนดโดยธนาคารผูใ้หกู้้
บางราย ซึงเป็นเงือนไขในการผอ่นปรนการปฏิบติัตามเงือนไขทางการเงินบางประการ 

ความเห็นคณะกรรมการ ทีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติังดจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี    
 
5. เพือพิจารณาและอนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาํปี  

เหตุผลและข้อเทจ็จริง  

• ตามมาตรา  แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.  และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้  และ
ขอ้  กาํหนดให้ทีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปีเป็นผูแ้ต่งตังผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และกาํหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  

• คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดพิ้จารณา และมีความเห็นวา่ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตังแต่ปี  และเป็นบริษทัตรวจสอบบญัชีทีมีชือเสียง มี
ความเป็นอิสระและมีผลการทาํงานทีน่าพอใจในช่วงทีผ่านมา  

• คณะกรรมการบริษทัฯ โดยคาํแนะนาํจากคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ จึงเสนอให้แต่งตัง
ผูส้อบบญัชีจากบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สําหรับปี  และมีค่าสอบ
บญัชีประจาํปี ไม่เกิน . ลา้นบาท แยกต่างหากจากค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด โดยมีรายชือผูส้อบบญัชีและเลข
ทะเบียนดงัต่อไปนี   
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1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร (ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน )  ซึ งเป็นผูส้อบบัญชีของ             
บริษทัฯ  ตังแต่ ปี )  

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

โดยผูส้อบบญัชีทุกคนดงักล่าวขา้งตน้มีคุณสมบติัทาํหนา้ทีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ และในกรณีทีผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษทั สาํนกังาน 
อีวาย จํากัด จัดหาผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทีมีคุณสมบัติของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ทําหน้าที
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน 

ทังนี  ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ทุกท่านไม่มีความสัมพนัธ์ หรือผลประโยชน์ทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ เป็นผูที้เกียวขอ้งหรือญาติสนิท
ของบุคคลดงักล่าว 

รายละเอียดของค่าสอบบญัชี และค่าตอบแทนจากการใหบ้ริการดา้นอืนๆ ซึงไม่เกียวขอ้งกบัการสอบบญัชี
สาํหรับบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ดงัต่อไปนี   

รายการ ปี  (ปีทีเสนอ) ปี  
ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ  . ลา้นบาท . ลา้นบาท 
ค่าสอบบญัชีสาํหรับบริษทัยอ่ยทีจดทะเบียนใน ประเทศไทย 
และ  บริษทัยอ่ยทีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

. ลา้นบาท . ลา้นบาท 

ค่าตอบแทนจากการใหบ้ริการดา้นอืนๆ ไดแ้ก่ 
- สาํหรับรายงานของผูส้อบบญัชีเพือเสนอต่อ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 
- สาํหรับการสอบทานทางบญัชีในบริษทัย่อยที              

จดทะเบียนในต่างประเทศบางแห่ง (เพือใชใ้น               
การออกงบการเงินรวม) 

 
  . ลา้นบาท 

 
       . ลา้นบาท 

 
. ลา้นบาท 

 
     . ลา้นบาท 

รวม . ล้านบาท .  ล้านบาท 

ความเห็นคณะกรรมการ  ทีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติัและแตง่ตังผูส้อบบญัชีทังหมดตามรายชือขา้งตน้ (หรือผูส้อบ
บญัชีอืนตามทีไดอ้ธิบายขา้งตน้) จากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับปีบญัชีสินสุด 
ณ วนัที  ธนัวาคม  โดยมีค่าสอบบญัชีประจาํปีไม่เกิน . ลา้นบาท แยกต่างหากจากค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็  
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6.     เพือพจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตังกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งของกรรมการทีต้องออกตามวาระ 

เหตุผลและข้อเทจ็จริง   

• มาตรา  แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.  และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้  กาํหนดให ้
ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งหนึ งในสาม (/) โดยอตัรา ถา้
จาํนวนกรรมการจะแบ่งใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงทีสุดกบัส่วนหนึงในสาม (/)  

• กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันันใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ด
จะออก ส่วนปีหลงัๆต่อไปใหก้รรมการทีอยูใ่นตาํแหน่งนานทีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการ ผูอ้อก
จากตาํแหน่งไปนันอาจจะไดรั้บเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้  

• บริษทัฯ ไดป้ระกาศบนเวบ็ไซต ์เพือเปิดโอกาสให้กบัผูถื้อหุ้นเสนอชือบุคคลเพือเขา้รับการคดัเลือกเป็น
กรรมการบริษทัฯ ล่วงหนา้ ตังแต่วนัที  ตุลาคม  จนถึงวนัที  ธนัวาคม  อยา่งไรก็ตาม ไม่มี
ผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอชือบุคคลดงักล่าว 

• กรรมการทีจะพน้จากตาํแหน่งตามวาระ มีดงัต่อไปนี  
ลาํดบัที ชือกรรมการ ตําแหน่ง ระยะเวลาการ

ดาํรงตําแหน่ง
กรรมการ 

(ณ วนัประชุม
สามัญประจําปี 
ผู้ถือหุ้น ครังที 

1/2562) 

ระยะเวลาการ
ดาํรงตําแหน่ง

กรรมการ 
(ณ วนัประชุม
สามัญประจําปี 
ผู้ถือหุ้น ครังที 

1/2565) 
1 นายกาํธร ศิลาอ่อน ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ  
/ ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา / 
กรรมการอิสระ 

 ปี  ปี 

2 รองศาสตราจารย ์ดร.ภวิดา 
ปานะนนท ์

กรรมการตรวจสอบและกาํกบั
ดูแลกิจการ / กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

 ปี  ปี 

3 นายอิษฎช์าญ ชาห์ กรรมการ  ปี  ปี 
4 นางลิน เยน คอ็ก กรรมการตรวจสอบและกํากับ

ดูแลกิจการ / กรรมการสรรหา / 
กรรมการอิสระ   

 ปี  ปี 
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• คณะกรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาถึงความหลากหลายในคุณสมบตัิของคณะกรรมการ ซึ งรวมถึง              
เพศ  อาย ุ คุณว ุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ (รวมทังผลการปฏิบตัิงานในฐานะ     
กรรมการบริษทัฯในช่วงทีผา่นมา) เพือเสนอชือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา และตามขอ้เสนอแนะ          
จากคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ควรใหก้รรมการดงักล่าวทัง  ท่าน กลบั
เขา้รับตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง ซึ งกรรมการทัง  ท่าน เป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีคุณสมบติัทีเหมาะสมเป็น
อยา่งยิง และมีประสบการณ์อนักวา้งขวางเกียวกบัธุรกิจการคา้และการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ ซึงเป็น
ทีคาดหมายว่าบริษทัฯ จะไดรั้บผลประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์ ขอ้เสนอแนะและวิสัยทศัน์ของ
ท่านเหล่านี ทีจะไดน้าํมาสู่คณะกรรมการ  

• นอกจากนัน สาํหรับนายกาํธร ศิลาอ่อนและรองศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท์ กรรมการอิสระ ซึ งจะ
ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษทัฯ มากกว่า  9 ปี หลงัจากครบวาระใหม่นี  (หากไดรั้บเลือกให้ดาํรง
ตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ ง โดยทีประชุมสามัญประจาํปีผูถื้อหุ้นครั งนี ) คณะกรรมการบริษทัฯ โดย
คาํแนะนาํของคณะกรรมการสรรหา ไดท้บทวนความเป็นอิสระของกรรมการทังสองท่านนีและมีความเห็น
ว่าท่านทั งสองยงัคงมีความเป็นอิสระและเห็นควรให้ท่านกลบัเขา้รับตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ ง ด้วย
เหตุผลดงัต่อไปนี  

()  กรรรมการอิสระทังสองท่านมีคุณสมบติัครบถว้นตามคาํนิยามและคุณสมบติัของกรรมการอิสระตาม
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

()   กรรมการอิสระทั งสองท่านสามารถนําพาให้คณะกรรมการบริษทัฯ ตดัสินใจได้อย่างอิสระและ
ยติุธรรม 

()  ประสบการณ์อนัหลากหลายและความเขา้ใจในบริษทัฯของกรรมการอิสระทังสองท่านนัน ถือเป็น
ประโยชน์อยา่งยิงต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โดยทังสองท่านสามารถปฏิบติัหนา้ทีในคณะกรรมการบริษทัฯ 
ดว้ยประสบการณ์ ทกัษะและความสามารถอนัหลากหลายของท่านทังสองได ้

()  กรรมการอิสระทังสองท่านไดอุ้ทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เพือรับฟังและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของคณะกรรมการ 

()  ในระหว่างทีท่านทั งสองดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านปฏิบัติหน้าทีด้วยความ
ระมดัระวงั  รอบคอบ และอยา่งมืออาชีพเพือผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ 

(6)  การดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นระยะเวลานานของกรรมการทังสองท่านนันไม่กระทบต่อความ
เป็นอิสระของท่านทังสอง 



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

9

 
 

หนา้ 7 จาก 12 

• ประวติัของกรรมการทัง  ท่าน รวมทังขอ้มูลจาํนวนครั งทีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ปรากฏ
ตาม เอกสารแนบ  พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี  

• กรรมการอิสระเป็นกรรมการทีไม่มีความสัมพนัธ์ รวมทังผลประโยชน์ทีขดักนักบับริษทัฯ บริษทัในเครือ 
ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ อนัอาจมีผลต่อความเป็นอิสระในการพิจารณา 

ความเห็นคณะกรรมการ ทีประชุมผูถื้อหุ้นควรเลือกตังกรรมการทีพน้จากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้รับตาํแหน่ง
ต่อไปอีกวาระหนึง โดยมีรายชือดงัต่อไปนี   

1. นายกาํธร ศิลาอ่อน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหา  และกรรมการอิสระ 

2. รองศาสตราจารย ์ กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ  
 ดร.ภวดิา ปานะนนท ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
3. นายอิษฎช์าญ ชาห์ กรรมการ 
4. นางลิน เยน คอ็ก กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ  

กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ 
 

7.   เพือพจิารณาและอนุมตัค่ิาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ สําหรับปี  
เหตุผลและข้อเทจ็จริง  

• มาตรา  แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.  และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้  กาํหนดให้
ทีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูก้าํหนดบาํเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ 

• คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนจากมาตรฐานสากล ฐานะทางการเงินและ
ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และไดเ้ปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอืนรวมทังบริษทัในกลุ่มขนส่งทัง
ในประเทศไทยและต่างประเทศ  

• ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ เปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอืนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบริษทัในกลุ่มเดียวกนั พร้อมกบัรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ
ทีบริษทัฯ จ่ายไปในปี  ไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจาํปี  ในหนา้  ถึง  

• ในส่วนของหนา้ทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแล
กิจการไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจาํปี  ในหนา้  ถึง    

• คณะกรรมการบริษทัฯ โดยคาํแนะนําของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ขอเสนอค่าตอบแทน
กรรมการสําหรับปี  ในรูปแบบค่าตอบแทนประจํา และไม่มีค่าตอบแทนอืน โดยจ่ายเป็นราย                 
ไตรมาสๆละเท่าๆกนั* ดงัต่อไปนี  
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หนา้ 8 จาก 12 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

สําหรับตาํแหน่ง ค่าตอบแทนทีเสนอ 
สําหรับปี  ค่าตอบแทนในปี  

ประธานคณะกรรมการบริษทั 1,200,000 บาท 1,200,000 บาท 
กรรมการบริษทั 550,000 บาท 550,000 บาท 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ 
กาํกบัดูแลกิจการ  
(ค่าตอบแทนเพิมเติมสาํหรับกรรมการชุดยอ่ย) 
 

400,000 บาท 400,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ  
(ค่าตอบแทนเพิมเติมสาํหรับกรรมการชุดยอ่ย)  

200,000 บาท 200,000 บาท 

รวม  (ตามโครงสร้างปัจจุบนัของ
คณะกรรมการบริษัทฯ) 

           7,500, บาท 7,500, บาท 

*  จ่ายเป็นรายไตรมาสสาํหรับ: ประธานคณะกรรมการบริษทั จาํนวน , บาท/ไตรมาส กรรมการบริษทั จาํนวน , บาท/
ไตรมาส/ท่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ , บาท/ไตรมาส และกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแล
กิจการ , บาท/ไตรมาส/ท่าน 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการจึงเสนอใหไ้ม่มีการเปลียนแปลงค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี  ตาม
ตารางทีเสนอขา้งตน้และขอใหที้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

 
8. เพือพจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรเงนิจาํนวน . ล้านบาท เพือเป็นเงนิสํารองสําหรับกจิกรรมความรับผดิชอบต่อ

สังคม 
 เหตุผลและข้อเทจ็จริง 

• ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้  คณะกรรมการบริษทัฯ อาจเสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้จดัสรร
เงินทุนสาํรองอืนตามทีเห็นวา่เป็นประโยชน์ในการดาํเนินการของบริษทัฯ ดว้ยก็ได ้

• บริษทัฯ มีความมุ่งมันดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีมีเจตนารมณ์ทีจะดาํเนินธุรกิจอย่าง
มีคุณธรรมควบคู่ไปกบัการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม บริษทัฯ ตระหนักดีว่าการที
บริษทัฯ มีเรือเดินทะเลเดินเรืออยูท่ัวโลก และเรือไดถื้อธงสัญชาติไทยนันซึ งถือเป็นเสมือนตวัแทนของ
ประเทศ จึงเป็นหนา้ทีของบริษทัฯ ทีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัต่างๆ อยา่งเคร่งครัด 

• บริษทัฯ กาํหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรืองทีสําคญั ซึ งบริษทัฯ ไดบ้ญัญติัเรืองดงักล่าวไวใ้น
พนัธกิจ และภารกิจของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะจดัสรรกาํไรจาํนวนร้อยละ . ของกาํไรสุทธิจากงบ
การเงินรวมของบริษทั ซึงจะมีจาํนวนขันตํา . ลา้นบาท และไม่เกิน  ลา้นบาทต่อปี ใหเ้ป็นเงินสาํรอง
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หนา้ 9 จาก 12 

สําหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม สําหรับการใช้เงินสํารองดังกล่าวจะพิจารณาโดยผูบ้ริหาร
ระดับสูง และ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ และนําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพือ
ตรวจสอบเป็นระยะหรืออยา่งนอ้ยปีละหนึงครั ง สาํหรับปี  บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรเงินจาํนวน . ลา้น
บาท เพือเป็นเงินสํารองสําหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ทังนี  ณ วนัที  ธันวาคม  ยอด
คงเหลือของเงินสาํรองสาํหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมมีจาํนวน . ลา้นบาท 

ความเห็นคณะกรรมการ ทีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติัการจดัสรรเงินจาํนวน . ลา้นบาท เพือเป็นเงินสาํรอง
สาํหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม  
 

9. เพือพจิารณาและอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯโดยการตดัหุ้นจดทะเบียนทีจําหน่ายไม่ได้จํานวน ,965,068 
หุ้น และการแก้ไขเพิมเตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ  ของบริษัทฯ  

 เหตุผลและข้อเทจ็จริง 
• มาตรา  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.  และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ  

กาํหนดใหบ้ริษทัอาจลดทุนจดทะเบียนลงโดยการตดัหุน้จดทะเบียนทีจาํหน่ายไม่ได ้โดยมติทีประชุมผูถื้อ
หุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสีของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง 

• ตามมติทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั งที / เมือวนัที  เมษายน  บริษทัฯ ไดเ้พิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ อีกจาํนวน ,, บาท เป็นทุนจดทะเบียน ,,, บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจาํนวน ,,, หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ  บาท เพือจดัสรรดงัต่อไปนี  () สาํหรับจดัสรร
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (“Right Offering”) จาํนวนไม่เกิน ,, หุ้น และ () 
สําหรับรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ รุ่นที   (PSL-W) จํานวนไม่เกิน 
,, หุน้  

• บริษทัฯ มีหุ้นจดทะเบียนทีจาํหน่ายไม่ไดท้ังสินจาํนวน ,, หุ้น ประกอบไปดว้ย () หุ้นคงเหลือ
จากการใชสิ้ทธิซือหุน้เพิมทุน Right Offering จาํนวน  หุน้  () หุน้คงเหลือจากการเสนอจดัสรรใบสาํคญั
แสดงสิทธิในการซือหุน้สามญัของบริษทัฯ  จาํนวน  หุ้น และ () หุ้นทีไม่มีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิในการซือหุน้สามญัของบริษทัฯ จาํนวน ,, หุน้ 

• ดงันัน บริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นตอ้งลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน ,, บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจาํนวน ,,, บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน ,,, บาท โดยการตดั
หุน้จดทะเบียนทีจาํหน่ายไม่ไดอ้อกจาํนวน ,, หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ  บาท 

• อนึง เนืองจากการลดทุนจดทะเบียนทีเสนอโดยการตดัหุ้นจดทะเบียนทีจาํหน่ายไม่ไดอ้อกนันไม่ใช่การ
ลดทุนชาํระแลว้ จึงไม่มีผลกระทบใดๆต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  
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• นอกจากนี  บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้  เรืองทุนจดทะเบียน 
เพือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ขา้งตน้ โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความ
ดงัต่อไปนีแทน 

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,559,291,862 บาท (หนึ งพนัห้าร้อยห้าสิบเก้าลา้นสองแสน
เกา้หมืนหนึงพนัแปดร้อยหกสิบสองบาท
ถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 1,559,291,862 หุน้ (หนึ งพนัห้าร้อยห้าสิบเก้าลา้นสองแสน
เกา้หมืนหนึงพนัแปดร้อยหกสิบสองหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หนึงบาทถว้น) 
  โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั 1,559,291,862 หุน้ (หนึ งพนัห้าร้อยห้าสิบเก้าลา้นสองแสน

เกา้หมืนหนึงพนัแปดร้อยหกสิบสองหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ - -” 

• มาตรา  แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.  บริษทัจะแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ 
หรือขอ้บงัคบัของบริษทัไดเ้มือทีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสีของจาํนวน
เสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ความเห็นคณะกรรมการ  ทีประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน ,, บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน ,,, บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน ,,, บาท โดยการตดั
หุ้นจดทะเบียนทีจาํหน่ายไม่ไดจ้าํนวน ,, หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ  บาท พร้อมทังการแกไ้ขเพิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ . เพือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

 
10.   เพือพจิารณาและอนุมตักิารแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ   
 เหตุผลและข้อเทจ็จริง 

• เพือใหส้อดคลอ้งกบั () ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที / เรืองการประชุมผา่นสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ ลงวนัที  มิถุนายน  (“ประกาศฯ”) (ข) คาํชีแจงกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์ เรือง การประชุมผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์ ของหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน บริษทัจาํกดั บริษทัมหาชน
จาํกดั สมาคมการคา้ และหอการคา้ (“คาํชีแจงฯ”) เพือใหเ้กิดประโยชน์ต่อบริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นตอ้ง
แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เพือใหส้อดคลอ้งกบัประกาศฯ และคาํชีแจงฯ ดงักล่าวขา้งตน้ สาํหรับในกรณี
ทีมีความจาํเป็น คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ สามารถจดัการประชุมผา่น
สืออิเลก็ทรอนิกส์ได ้ เช่น การประชุมผา่นโทรศพัท ์ และ/หรือ การประชุมผา่นวดีีโอ ตามขันตอนที
กฎหมายกาํหนด 
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• ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 0 ในปัจจุบนั มีดงัต่อไปนี  
 “การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึน ณ ท้องทีอันเป็นทีตังสาํนักงานใหญ่ของบริษัท 
หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที อืนใดตามทีประธานกรรมการหรือผู้ ซึ งได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะกาํหนด" 

• ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้  ทีเสนอใหแ้กไ้ขเพิมเติม มีดงัต่อไปนี  
 “การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึน ณ ท้องทีอันเป็นทีตังสาํนักงานใหญ่ของบริษัท 
หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที อืนใดตามทีประธานกรรมการหรือผู้ ซึ งได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะกาํหนด 

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย สามารถจัดการประชุมผ่านสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ได้ตามเงือนไข ขันตอน และวธีิการทีกฎหมายทีเกียวข้องกาํหนด” 

• ตามมาตรา  แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ.  บริษทัจะแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ 
หรือขอ้บงัคบัของบริษทัไดเ้มือทีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสีของจาํนวน
เสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ความเห็นคณะกรรมการ ทีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้  ตามทีเสนอ 
 

11.   เพือพจิารณาและอนุมตักิารแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ  
 เหตุผลและข้อเทจ็จริง 

• เพือใหบ้ริษทัฯ สามารถดาํเนินการตามแผนการสืบทอดตาํแหน่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ จึงมี
ความจาํเป็นตอ้งกาํหนดผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ บางท่านซึงไม่ไดอ้ยูใ่นคณะกรรมการบริษทัฯ มา
เป็นส่วนหนึงของคณะกรรมการบริหารเพือบริหารกิจการของบริษทัฯ  

• ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้  ในปัจจุบนั มีดงัต่อไปนี  
 “ให้คณะกรรมการแต่งตังกรรมการบริหารจากกรรมการบริษัท โดยมีจาํนวนไม่น้อยกว่า  คน 
เพือบริหารกิจการของบริษัทโดยคณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติตาม คาํสัง มติและระเบียบข้อบังคับ
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารนีได้รับเงินตอบแทนเป็นส่วนหนึงต่างหากจากเงินบาํเหน็จซึง
ระบุไว้ในข้อ  ตามแต่คณะกรรมการจะกาํหนดให้เป็นครังคราว" 

• ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้  ทีเสนอใหแ้กไ้ขเพิมเติม มีดงัต่อไปนี  
“ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตังกรรมการบริหารจากกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัท โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพือบริหารกิจการของบริษัท โดยจัดตังเป็น
คณะกรรมการบริหารซึงโดยคณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติตามคาํสัง มติและระเบียบข้อบังคับของ
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหารนีได้รับเงินตอบแทนเป็นส่วนหนึงต่างหากจากเงินบําเหน็จซึง
ระบุไว้ในข้อ ตามแต่คณะกรรมการบริษทัจะกาํหนดให้เป็นครังคราว” 
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หนา้ 12 จาก 12 

• ตามมาตรา  แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ.  บริษทัจะแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ 
หรือขอ้บงัคบัของบริษทัไดเ้มือทีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสีของจาํนวน
เสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ความเห็นคณะกรรมการ ทีประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้  ตามทีเสนอ 
 
บริษทัฯ ใคร่ขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานทีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั   
 
อนึง แบบฟอร์มการมอบฉนัทะไดแ้นบมาพร้อมนีสาํหรับผูถื้อหุน้ทีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ โดยสามารถมอบ
ฉนัทะใหบุ้คคลอืน หรือ กรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่านใดท่านหนึงดงัต่อไปนี  เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน 

1. นายธีระ วภูิชนนิ  กรรมการอิสระ  อาย ุ9 ปี 
อยูบ่า้นเลขที   ถนนลาดพร้าว ซอยสนันิบาตเทศบาล แขวงจนัทรเกษม เขต จตจุกัร กรุงเทพมหานคร   
ประเทศไทย 
2. นายชัยภัทร ศรีวสิารวาจา  กรรมการอิสระ  อาย ุ ปี 
ทีอยูเ่ลขที  อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชัน  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
ประเทศไทย  

โดยกรรมการท่านดงักล่าวนันไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวาระการประชุม ทังนี  โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือชือในหนงัสือ
มอบฉนัทะปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 และมอบต่อประธานคณะกรรมการบริษทัฯ หรือผูที้ประธานกาํหนดก่อนเริมการประชุม 
 
ผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจาํปี  แบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจาํปี 
ปรากฏตาม เอกสารแนบ  และส่งกลบัมายงัสาํนกังานของบริษทัฯ เลขที  ชัน  อาคารคาเธ่ยเ์ฮา้ส์ ถนนสาทรเหนือ แขวง 
สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย เพือทางบริษทัฯ จะไดจ้ดัส่งใหท่้านต่อไป หรือท่านสามารถดูรายงาน
ประจาํปี  ตามลิงคด์า้นล่างนี  นอกเหนือจากในเอกสารประกอบหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ฉบบันี ในรูปแบบ QR Code  
http://www.preciousshipping.com/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=159&lang=th 
 

เพือและในนามของคณะกรรมการ 
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ ง จาํกดั (มหาชน) 

 
_______________________________ 

(นายธีระ วภูิชนิน) 
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 

_______________________________ 
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เอกสารแนบ  
[ สําหรับวาระที  ] 

สําเนารายงานการประชุมสามญัประจําปีผู้ถือหุ้น 

ครังที / 
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เอกสารแนบ  
[ สําหรับวาระที 6 ] 

ประวตัิกรรมการท่านทีต้องออกตามวาระ 
และได้รับการเสนอชือให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกครัง 
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นายกาํธร ศิลาอ่อน 

ประเภทของกรรมการทีเสนอแต่งตัง กรรมการอิสระ 
อายุ 48 ปี 
ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษทัฯ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ*/ 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหา/ 
กรรมการอิสระ 

วนัทีได้รับการแต่งตังให้ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554 
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 
» 2560 หลกัสูตร การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวตักรรม 

(Business Revolution and Innovation Network: BRAIN) 
โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

» 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 
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นายกาํธร ศิลาอ่อน (ต่อ) 
 
ความชียวชาญ การจดัการ Supply Chain  วาณิชธนกิจ  การวิเคราะห์ทางการเงิน  และการ

กาํกบัดูแลกิจการ 
ประสบการณ์ 
» เมษายน 2560 - ปัจจุบนั  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ  

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ ง จาํกดั (มหาชน) 
» มกราคม 2560 - ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน  

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 
» กรกฎาคม 2557 - 2559  ผูอ้าํนวยการฝ่าย Supply Chain บริษทั เอส แอนด ์ พี ซินดิเคท จาํกดั 

(มหาชน) 
» มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั  ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และ

กรรมการสรรหา บริษทั พรีเชียส ชิพปิ ง จาํกดั (มหาชน) 
» 2554 – เมษายน 2560  กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ บริษทั พรีเชียส ชิพปิ ง จาํกดั 

(มหาชน) 
» 2554 - 2557  รองกรรมการผู ้จัดการ สายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล บมจ. 

หลกัทรัพย ์บวัหลวง 
» 2547 - 2554  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวาณิชธนกิจ บมจ. หลกัทรัพย ์บวัหลวง 
» 2542 - 2547 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการอาวโุส Investment Banking 

บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน) 
» 2540 - 2542  Associate, Global Investment Banking Chase Securities, Inc.,  

New York, USA and Singapore 
» 2537 - 2538  นกัวิเคราะห์ Investment Banking Dept. บริษทัหลกัทรัพย ์ ไทยพาณิชย ์

จาํกดั 
» 2535 - 2537  ผูจ้ดัการ Money Market Dept. บมจ. ทิสโก ้ 
อาชีพหลกั  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน 
 บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 
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นายกาํธร ศิลาอ่อน (ต่อ) 
 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอืน 

บริษทัทีเกียวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัทีไม่เกียวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ บริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ:  
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิ
เคท จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
กรรมการ บริษทั เรือด่วนเจา้พระยา จาํกดั 

บริษทัทีเกียวข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 
(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

ไม่มี 

กจิการ/องค์กรอืน กรรมการผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นวิชาการประจาํสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่าง 
ประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

จาํนวนหุ้นทีถือ (หุ้น) ณ สินปี พ.ศ. 2561 

รายละเอยีด ณ วนัที  
1 มกราคม 2561 

ได้มา 
ในปี 2561 

จาํหน่าย 
ในปี 2561 

จาํนวนหุ้นที 
เพิมขึน (ลดลง) 

ในปี 2561 

ณ วนัที 
31 ธันวาคม 

2561 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรทียงัไม่บรรลุ 
นิติภาวะ 

- - - - - 

*  หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูที้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 
รายละเอยีดเพิมเตมิในด้านลกัษณะความสัมพนัธ์ (สําหรับกรรมการอสิระ) 
การมีส่วนไดเ้สียต่อไปนีในบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ใน
ปัจจุบนัหรือในช่วงสองปีทีผา่นมา 
• เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือทีปรึกษาทีไดรั้บเงินเดือนประจาํ ไม่เป็น 
• เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือ ทีปรึกษากฎหมาย  ไม่เป็น 
• มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีมีนยัสาํคญัซึงอาจส่งผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ทีไดอ้ยา่งอิสระ  ไม่มี 
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นายกาํธร ศิลาอ่อน (ต่อ) 
 
หลกัเกณฑ์การสรรหา  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาให้

แต่งตัง นายกาํธร ศิลาอ่อน กลบัเขา้รับตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง 
       (รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบันี  หนา้ 7 - 9 ) 
 
ผลการดาํเนินงานทีผ่านมา 
• พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจสาํคญัและแผนกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของบริษทัฯซึงเสนอโดย     

ฝ่ายบริหารและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีวางไว ้
• ให้ขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯเพือสร้างมูลค่าเพิมและความสามารถในการ

แข่งขนัอยา่งย ังยืน 
• ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจบนพืนฐานของการกาํกบัดูแลกิจการทีดีโดยส่งเสริมให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทังผลกัดนัใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 
• กาํหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม 
• ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ใหค้วามเห็นต่อรายงานทางการเงินใหเ้ป็นไปอยา่ง

ถกูตอ้ง เชือถือไดแ้ละโปร่งใส สนบัสนุนการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีรวมถึงติดตามระบบควบคุม
ภายในขององคก์ร 

• ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกาํหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผูบ้ริหารระดบัสูง และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

• ในฐานะกรรมการสรรหา กาํหนดแนวทางในการคดัเลือกและสรรหา บุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสมและนาํเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ 

 
การประชุมในปี  การเข้าร่วมประชุม / จาํนวนการประชุมทังหมด 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 7/7 ครั ง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการ 4/4 ครั ง 
การประชุมคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั ง 
การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั ง 

 
  



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

40

 
 

 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ 

ประเภทของกรรมการทีเสนอแต่งตัง กรรมการอสิระ 
อายุ   51 ปี 
ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษทัฯ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ * / 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
วนัทีได้รับการแต่งตังให้ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554 
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) 
รางวลัและทุนการศึกษาทีได้รับ 
» 2561 ทุ น  ASEAN @ 50 Fellow จ า ก  Southeast Asia Centre of Asia-Pacific 

Excellence และ กระทรวงต่างประเทศและการคา้ ประเทศนิวซีแลนด ์
» 2558 รางวลัจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สําหรับผูที้ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน 

วารสารวิชาการระดบันานาชาติมากทีสุด (ผลงานตังแต่ปี 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 งานวิจยัเลขที 5610054  

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

» 2556 ได้รับการเสนอชือจากสาขาฯในการพิจารณารางวลัครูดีเด่น สาขา 
สงัคมศาสตร์ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

» 2552 - 2555 กองทุนสนบัสนุนการวิจยัแห่งประเทศไทย งานวิจยัเลขที 5280032 (เรือง 
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 

ความเชียวชาญ ธุรกิจระหวา่งประเทศ การจดัการกลยทุธ์ การลงทุนโดยตรงใน
ต่างประเทศ และการบญัชี 

ประสบการณ์ 
» มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และ 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั พรีเชียส ชิพปิ ง จาํกดั (มหาชน) 
» 2553 - 2555 หัวหน้าสาขา สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และ 

การขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
» 2549 - ปัจจุบนั  รองศาสตราจารย ์คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 
» 2546 - 2549 ผูช่้วยศาสตราจารย ์คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 
» 2535 - 2546 อาจารยป์ระจาํ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 
ตาํแหน่งอืนๆ 
» 2561 – 2562 ประธานการจดักลุ่มวิจยัเรือง Managing the Global Value Chain ในงาน

สัมมนา Academy of International Business Annual Conference 2019 
กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก  

» 2560 - ปัจจุบนั ทีปรึกษากิตติมศกัดิ   Asia New Zealand Foundation โอค๊แลนด ์ ประเทศ
นิวซีแลนด ์  

» 2558 - ปัจจุบนั สมาชิก John Dunning Centre for International Business, Henley 
Business School, University of Reading, สหราชอาณาจกัร 
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รองศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 
 
» 2558 - ปัจจุบนั สมาชิก Emerging Market Internationalization Research Group, The 

University of Sydney Business School, University of Sydney, ประเทศ
ออสเตรเลีย 

» 2556 - 2557 ประธานการจดังาน Euro-Asia Management Studies Association Annual 
Conference 2014 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

» 2556 - 2557 ประธานการจัดกลุ่มวิจัยเรื อง Home Economies and the MNE ในงาน
สั ม น า  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 ส ม า ชิ ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ที ป รึ ก ษ า  Euro-Asia Management Studies 

Association 
» 2552 - ปัจจุบนั สมาชิกคณะบรรณาธิการทีปรึกษา Southeast Asia Research 
อาชีพหลกั ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอืน 

บริษทัทีเกียวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัทีไม่เกียวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัทีเกียวข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 
(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

ไม่มี 

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

จาํนวนหุ้นทีถือ (หุ้น) ณ สินปี พ.ศ. 2561 

รายละเอยีด ณ วนัที  
1 มกราคม 2561 

ได้มา 
ในปี 2561 

จาํหน่าย 
ในปี 2561 

จาํนวนหุ้นที 
เพิมขึน (ลดลง) 

ในปี 2561 

ณ วนัที 
31 ธันวาคม 

2561 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรทียงัไม่บรรลุ 
นิติภาวะ 

- - - - - 

*  หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูที้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 

  

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 
 
รายละเอยีดเพิมเตมิในด้านลกัษณะความสัมพนัธ์ (สําหรับกรรมการอสิระ) 
การมีส่วนไดเ้สียต่อไปนีในบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ใน
ปัจจุบนัหรือในช่วงสองปีทีผา่นมา 
• เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือทีปรึกษาทีไดรั้บเงินเดือนประจาํ ไม่เป็น 
• เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือ ทีปรึกษากฎหมาย  ไม่เป็น 
• มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีมีนยัสาํคญัซึงอาจส่งผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ทีไดอ้ยา่งอิสระ  ไม่มี 

 
หลกัเกณฑ์การสรรหา  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาให้

แต่งตัง รองศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท์ กลบัเขา้รับตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีก
วาระหนึง (รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบันี  หนา้ 7 - 9 ) 

ผลการดาํเนินงานทีผ่านมา 
• พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจสําคญัและแผนกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของบริษทัฯซึ งเสนอโดย     

ฝ่ายบริหารและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีวางไว ้
• ให้ขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯเพือสร้างมูลค่าเพิมและความสามารถในการ

แข่งขนัอยา่งย ังยืน 
• ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจบนพืนฐานของการกาํกบัดูแลกิจการทีดีโดยส่งเสริมให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทังผลกัดนัใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 
• กาํหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม 
• ในฐานะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ใหค้วามเห็นต่อรายงานทางการเงินใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เชือถือได้

และโปร่งใส สนบัสนุนการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีรวมถึงติดตามระบบควบคุมภายในขององคก์ร 
• ในฐานะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกาํหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
 

การประชุมในปี  การเข้าร่วมประชุม / จาํนวนการประชุมทังหมด 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 7/7 ครั ง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแล
กจิการ 

4/4 ครั ง 

การประชุมคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั ง 
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รองศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 
 
รายละเอยีดเพิมเตมิในด้านลกัษณะความสัมพนัธ์ (สําหรับกรรมการอสิระ) 
การมีส่วนไดเ้สียต่อไปนีในบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ใน
ปัจจุบนัหรือในช่วงสองปีทีผา่นมา 
• เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือทีปรึกษาทีไดรั้บเงินเดือนประจาํ ไม่เป็น 
• เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือ ทีปรึกษากฎหมาย  ไม่เป็น 
• มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีมีนยัสาํคญัซึงอาจส่งผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ทีไดอ้ยา่งอิสระ  ไม่มี 

 
หลกัเกณฑ์การสรรหา  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาให้

แต่งตัง รองศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท์ กลบัเขา้รับตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีก
วาระหนึง (รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบันี  หนา้ 7 - 9 ) 

ผลการดาํเนินงานทีผ่านมา 
• พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจสําคญัและแผนกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของบริษทัฯซึ งเสนอโดย     

ฝ่ายบริหารและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีวางไว ้
• ให้ขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯเพือสร้างมูลค่าเพิมและความสามารถในการ

แข่งขนัอยา่งย ังยืน 
• ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจบนพืนฐานของการกาํกบัดูแลกิจการทีดีโดยส่งเสริมให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทังผลกัดนัใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 
• กาํหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม 
• ในฐานะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ใหค้วามเห็นต่อรายงานทางการเงินใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เชือถือได้

และโปร่งใส สนบัสนุนการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีรวมถึงติดตามระบบควบคุมภายในขององคก์ร 
• ในฐานะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกาํหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
 

การประชุมในปี  การเข้าร่วมประชุม / จาํนวนการประชุมทังหมด 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 7/7 ครั ง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแล
กจิการ 

4/4 ครั ง 

การประชุมคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั ง 
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นายอษิฎ์ชาญ ชาห์ 

ประเภทของกรรมการทีเสนอแต่งตัง กรรมการ  (กรรมการทีไม่เป็นผู้บริหาร) 
อายุ   30 ปี 
ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษทัฯ กรรมการ 
วนัทีได้รับการแต่งตังให้ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554 
ประวตักิารศึกษา 
» 2553  ปริญญาตรี สาขาการจดัการธุรกิจ (การเงิน และกฏหมายธุรกิจ) 

University of Southern California, Los Angeles, CA, สหรัฐอเมริกา 
» 2549 Rugby School, Rugby, สหราชอาณาจกัร 
ประวตักิารอบรม 
» 2554 หลกัสูตรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย (DCP) 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
» 2554 Seatrade Academy, University of Cambridge, สหราชอาณาจกัร 
ความเชียวชาญ การเงิน กฏหมาย และการจดัการธุรกิจ 
ประสบการณ์ 
• ตุลาคม 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีพี คอร์ปอร์เรชัน จาํกดั 
• มีนาคม 2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 
• มกราคม 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
• มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพปิ ง จาํกดั (มหาชน) 
• 2551 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชัน จาํกดั 
• 2551 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เกรนเทรด จาํกดั 
อาชีพหลกั   กรรมการบริษทั 

  

 
 

นายอษิฎ์ชาญ ชาห์ (ต่อ) 
 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอืน 

บริษทัทีเกียวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ บริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 
1. กรรมการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
2. กรรมการ บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 

 บริษทัทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
1. กรรมการ บริษทั โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชัน จาํกดั 
2. กรรมการ บริษทั เกรนเทรด จาํกดั 
3. กรรมการ บริษทั ยนิูสเตรทช ์จาํกดั* 
     (ใหเ้ช่าสาํนกังานหลกัของบริษทัฯ) 
4. กรรมการ บริษทั แอมบิกา้ ทวัร์ เอเยนซี จาํกดั* 
     (ขายตัวเครืองบินใหก้บับริษทัฯ) 
5. กรรมการ บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จาํกดั* (ใหบ้ริการดา้นโรงแรมและ 

ดา้นบริหารจดัการ) 
6. กรรมการ บริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั* (ใหบ้ริการบาํรุงรักษาระบบ 

เครืองปรับอากาศ สาํหรับสาํนกังานหลกัและ หอ้งพกัพนกังานของบริษทัฯ 
และบริษทัย่อย) 

7. กรรมการ บริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ อินชวัรันซ์โบรกเกอร์ส 
จาํกดั* (ธุรกิจตวัแทนประกนัชีวิต) 

8. กรรมการ บริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ส จาํกดั*  
(ธุรกิจตวัแทนประกนัภยั)  

9. กรรมการ บริษทั จีพี คอร์ปอร์เรชัน จาํกดั 
* หมายเหตุ : อา้งอิง “รายการทีเกียวโยงกนั” ในหนา้ 286 -287 ของรายงาน 
ประจาํปี 2561 

บริษทัทีไม่เกียวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัทีเกียวข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 
(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จาํนวน 39 บริษทั 
บริษทัยอ่ยที 1- 38 และ 61 ในหนา้ - ของรายงานประจาํปี ) 

กจิการ/องค์กรอืน ไม่มี 
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นายอษิฎ์ชาญ ชาห์ (ต่อ) 
 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอืน 

บริษทัทีเกียวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ บริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 
1. กรรมการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
2. กรรมการ บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 

 บริษทัทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
1. กรรมการ บริษทั โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชัน จาํกดั 
2. กรรมการ บริษทั เกรนเทรด จาํกดั 
3. กรรมการ บริษทั ยนิูสเตรทช ์จาํกดั* 
     (ใหเ้ช่าสาํนกังานหลกัของบริษทัฯ) 
4. กรรมการ บริษทั แอมบิกา้ ทวัร์ เอเยนซี จาํกดั* 
     (ขายตัวเครืองบินใหก้บับริษทัฯ) 
5. กรรมการ บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จาํกดั* (ใหบ้ริการดา้นโรงแรมและ 

ดา้นบริหารจดัการ) 
6. กรรมการ บริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั* (ใหบ้ริการบาํรุงรักษาระบบ 

เครืองปรับอากาศ สาํหรับสาํนกังานหลกัและ หอ้งพกัพนกังานของบริษทัฯ 
และบริษทัย่อย) 

7. กรรมการ บริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ ์ไลฟ์ อินชวัรันซ์โบรกเกอร์ส 
จาํกดั* (ธุรกิจตวัแทนประกนัชีวิต) 

8. กรรมการ บริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ส จาํกดั*  
(ธุรกิจตวัแทนประกนัภยั)  

9. กรรมการ บริษทั จีพี คอร์ปอร์เรชัน จาํกดั 
* หมายเหตุ : อา้งอิง “รายการทีเกียวโยงกนั” ในหนา้ 286 -287 ของรายงาน 
ประจาํปี 2561 

บริษทัทีไม่เกียวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัทีเกียวข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 
(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จาํนวน 39 บริษทั 
บริษทัยอ่ยที 1- 38 และ 61 ในหนา้ - ของรายงานประจาํปี ) 

กจิการ/องค์กรอืน ไม่มี 
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นายอษิฎ์ชาญ ชาห์ (ต่อ) 
 
จาํนวนหุ้นทีถือ (หุ้น) ณ สินปี พ.ศ. 2561 

รายละเอยีด ณ วนัที  
1 มกราคม 2561 

ได้มา 
ในปี 2561 

จาํหน่าย 
ในปี 2561 

จาํนวนหุ้นที 
เพิมขึน (ลดลง) 

ในปี 2561 

ณ วนัที 
31 ธันวาคม 

2561 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรทียงัไม่บรรลุ 
นิติภาวะ 

- - - - - 

นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ เป็นบุตรของนายกิริต ชาห์ และเป็นนอ้งชายของนางสาวนิชิตา้ ชาห์ แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัวกบักรรมการท่านอืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 
หลกัเกณฑ์การสรรหา  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาให้

แต่งตัง นายอิษฎช์าญ ชาห์ กลบัเขา้รับตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง 
       (รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบันี  หนา้ 7 - 9 ) 
ผลการดาํเนินงานทีผ่านมา 
• พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจสาํคญัและแผนกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของบริษทัฯซึงเสนอโดย     

ฝ่ายบริหารและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีวางไว ้
• ใหข้อ้เสนอแนะทีเป็นประโยชนใ์นการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯเพือสร้างมลูค่าเพิมและความสามารถในการ

แข่งขนัอยา่งย ังยืน 
• ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจบนพืนฐานของการกาํกบัดูแลกิจการทีดีโดยส่งเสริมใหมี้การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทังผลกัดนัใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 
• กาํหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 

การประชุมในปี 2561 การเข้าร่วมประชุม / จาํนวนการประชุมทังหมด 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 7/7 ครั ง 
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นางลนิ เยน คอ็ก 

ประเภทของกรรมการทีเสนอแต่งตัง กรรมการอิสระ 
อายุ 52 ปี 
ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษทัฯ กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ * / 

กรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ 
วนัทีได้รับการแต่งตังให้ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการฯ 4 เมษายน 2560  
ประวตักิารศึกษา 
» 2527 - 2531  ศิลปศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัโตรอนโต (Trinity College) 
» 2523 - 2527  Lawrence Park Collegiate Institute (Toronto)  
ประวตักิารอบรม 
» 2560 หลกัสูตรผูบ้ริหาร Corporate Innovation จาก Stanford Graduate School 

of Business 
» 2555 สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD) ซึ งไดรั้บประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
“Directors Certification Program” (DCP) Class 159/2012 

รางวลั 
» 2555 Best Foreign Company CEO จาก Bloomberg 
ความเชียวชาญ การธนาคาร การเงิน กลยทุธ์ การประชาสมัพนัธ์และการสือสาร 
ประสบการณ์ 
» เมษายน 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพปิ ง จาํกดั (มหาชน) 
» กรกฎาคม 2553 – กนัยายน 2559 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ประเทศไทย และลุ่ม

แม่นําโขง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
» พฤษภาคม 2546 – กรกฎาคม 2553 กรรมการบริหาร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (จีน) ปักกิง ประเทศจีน 
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นางลนิ เยน คอ็ก (ต่อ) 
 
» มีนาคม 2544 – พฤษภาคม 2546 ผูอ้าํนวยการอาวโุส สาขา Corporate & Institutions  ธนาคารสแตนดาร์ด 

ชาร์เตอร์ด นครธน กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
» พฤษภาคม 2540 – มีนาคม 2554  หวัหนา้ฝ่าย Corporate & Institutions Sales ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เต

อร์ด (มาเลเซีย) กวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
» มิถุนายน 2538 – พฤษภาคม 2540 รองประธานกรรมการ Chase Manhattan Bank (สิงคโปร์) ประเทศ

สิงคโปร์ 
» พฤศจิกายน 2536 – พฤษภาคม 2538 รองประธานกรรมการ Chase Manhattan Bank (ฮ่องกง) ฮ่องกง 
» มกราคม 2533 – พฤศจิกายน 2536 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ฮ่องกง) ฮ่องกง 
» มิถุนายน 2531 – มกราคม 2533 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี CIBC โตรอนโต ประเทศแคนาดา 
ตาํแหน่งอืนๆ 
» กรกฎาคม 2560 - ปัจจุบนั เจา้หนา้ทีกาํกบัดูแล (หรือ เลขาธิการกิตติมศกัดิ ) YPO ASEAN United 

Chapter 
» พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบนั กรรมการ Ronald McDonald House Charities (กรุงเทพฯ) 
» 2558 - 2559 ประธาน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เวียดนาม 
» กมุภาพนัธ์ 2558 – กนัยายน 2559 กรรมการ UKTI ASEAN Regional Board 
» มิถุนายน 2554 – เมษายน 2559 รองประธานกรรมการและประธาน Cross Sectoral Working Issues แห่ง 

European Association for Business and Commerce 
» กรกฎาคม 2553 – กนัยายน 2559 รองประธานกรรมการ สมาคมธนาคารนานาชาติ 
» 2553 - 2559 ผูแ้ทน โครงการ Living with HIV ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
» 2555 - 2558 สมาชิกของ Global Diversity & Inclusion Council 
» 2546 - 2553 รองประธานคณะกรรมการของ European Chamber of Commerce and 

Board member of British Chamber of Commerce ประเทศจีน  
» 2540 - 2542 กรรมการ Malaysian Youth Orchestra Foundation โดยมี Mirzan 

Mahathir เป็นประธาน 
อาชีพหลกั ผูเ้ชียวชาญดา้นการเงินและการธนาคาร 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอืน 

บริษทัทีเกียวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัทีไม่เกียวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัทีเกียวข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 
(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

ไม่มี 

 
 
 
  

 
 

นางลนิ เยน คอ็ก (ต่อ) 
 
จาํนวนหุ้นทีถือ (หุ้น) ณ สินปี พ.ศ. 2561 

รายละเอยีด ณ วนัที  
1 มกราคม 2561 

ได้มา 
ในปี 2561 

จาํหน่าย 
ในปี 2561 

จาํนวนหุ้นที 
เพิมขึน (ลดลง) 

ในปี 2561 

ณ วนัที 
31 ธันวาคม 

2561 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรทียงัไม่บรรลุ 
นิติภาวะ 

- - - - - 

*  หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูที้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 
รายละเอยีดเพิมเตมิในด้านลกัษณะความสัมพนัธ์ (สําหรับกรรมการอสิระ) 
การมีส่วนไดเ้สียต่อไปนีในบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ใน
ปัจจุบนัหรือในช่วงสองปีทีผา่นมา 
• เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือทีปรึกษาทีไดรั้บเงินเดือนประจาํ ไม่เป็น 
• เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือ ทีปรึกษากฎหมาย  ไม่เป็น 
• มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีมีนยัสาํคญัซึงอาจส่งผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ทีไดอ้ยา่งอิสระ  ไม่มี 

 
หลกัเกณฑ์การสรรหา  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาให้

แต่งตัง นางลิน เยน ค็อก กลบัเขา้รับตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ ง (รายละเอียดใน
หนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบันี  หนา้ 7 - 9 ) 

ผลการดาํเนินงานทีผ่านมา 
• พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจสําคญัและแผนกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของบริษทัฯซึ งเสนอโดย     

ฝ่ายบริหารและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีวางไว ้
• ให้ขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯเพือสร้างมูลค่าเพิมและความสามารถในการ

แข่งขนัอยา่งย ังยืน 
• ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจบนพืนฐานของการกาํกบัดูแลกิจการทีดีโดยส่งเสริมให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทังผลกัดนัใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 
• กาํหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม 
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นางลนิ เยน คอ็ก (ต่อ) 
 
จาํนวนหุ้นทีถือ (หุ้น) ณ สินปี พ.ศ. 2561 

รายละเอยีด ณ วนัที  
1 มกราคม 2561 

ได้มา 
ในปี 2561 

จาํหน่าย 
ในปี 2561 

จาํนวนหุ้นที 
เพิมขึน (ลดลง) 

ในปี 2561 

ณ วนัที 
31 ธันวาคม 

2561 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรทียงัไม่บรรลุ 
นิติภาวะ 

- - - - - 

*  หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูที้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 
รายละเอยีดเพิมเตมิในด้านลกัษณะความสัมพนัธ์ (สําหรับกรรมการอสิระ) 
การมีส่วนไดเ้สียต่อไปนีในบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ใน
ปัจจุบนัหรือในช่วงสองปีทีผา่นมา 
• เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือทีปรึกษาทีไดรั้บเงินเดือนประจาํ ไม่เป็น 
• เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือ ทีปรึกษากฎหมาย  ไม่เป็น 
• มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีมีนยัสาํคญัซึงอาจส่งผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ทีไดอ้ยา่งอิสระ  ไม่มี 

 
หลกัเกณฑ์การสรรหา  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาให้

แต่งตัง นางลิน เยน ค็อก กลบัเขา้รับตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ ง (รายละเอียดใน
หนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบันี  หนา้ 7 - 9 ) 

ผลการดาํเนินงานทีผ่านมา 
• พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจสําคญัและแผนกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของบริษทัฯซึ งเสนอโดย     

ฝ่ายบริหารและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีวางไว ้
• ให้ขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯเพือสร้างมูลค่าเพิมและความสามารถในการ

แข่งขนัอยา่งย ังยืน 
• ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจบนพืนฐานของการกาํกบัดูแลกิจการทีดีโดยส่งเสริมให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทังผลกัดนัใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 
• กาํหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม 
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นางลนิ เยน คอ็ก (ต่อ) 
 
• ในฐานะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ใหค้วามเห็นต่อรายงานทางการเงินใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เชือถือได้

และโปร่งใส สนบัสนุนการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีรวมถึงติดตามระบบควบคุมภายในขององคก์ร 
• ในฐานะกรรมการสรรหา กาํหนดแนวทางในการคดัเลือกและสรรหา บุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสมและนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ 
 

การประชุมในปี  การเข้าร่วมประชุม / จาํนวนการประชุมทังหมด 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 7/7 ครั ง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแล
กจิการ 

4/4 ครั ง 

การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั ง 
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คําจํากดัความของกรรมการอิสระ (Independent Director) 
 
กรรมการอสิระ (Independent Director)  

คือ กรรมการทีเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจดัการ ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือกิจกรรมอืนใดทีเกียวขอ้งและ
ไม่มีหนา้ทีในการบริหารจดัการในบริษทัฯ และหรือบริษทัยอ่ย ซึงอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/
หรือผูถื้อหุ้น  

บริษทัฯ ไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ทีมีความเขม้กวา่กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้าํหนดไว ้

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระของบริษทัฯ 

1. กรรมการอิสระตอ้งถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทั
ร่วม หรือบริษทัทีเกียวขอ้ง ทังนี  ใหน้บัรวมหุ้นทีถือโดยผูที้เกียวขอ้งดว้ย 

2. กรรมการอิสระตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษทัฯ และไมเ่ป็นผูบ้ริหาร พนกังาน หรือทีปรึกษาผู้
ไดรั้บเงินเดือนประจาํหรือค่าตอบแทนอืนใดจากบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัที
เกียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ในช่วงสอง () ปีก่อนวนัทีไดร้ับการแต่งตังใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

3. กรรมการอิสระตอ้งไม่มีความสัมพนัธท์างธุรกิจกบับริษทัฯ ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดส่้วนเสียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทังใน
การบริหารดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัทีเกียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้
รายใหญ่ของบริษทัฯ ในช่วงสอง () ปีก่อนวนัทีไดรั้บการแต่งตังใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

“ความสัมพนัธท์างธุรกิจ” ตามวรรคหนึงรวมถึงการทาํรายการทางการคา้ทีกระทาํเป็นปกติเพือประกอบกิจการ 
การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ รายการเกียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้มื ค ําประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนี สิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทาํนอง
เดียวกนัซึงเป็นผลให้บริษทัฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนี ทีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึงตังแต่  ลา้นบาทขึนไปหรือ
ตังแต่ร้อยละ  ของสินทรัพยที์มีตวัตนสุทธิของบริษทั แลว้แต่จาํนวนใดจะตํากวา่ 

4. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัทีเกียวขอ้ง
หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบ
บญัชีซึ งมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั
สังกดัอยูใ่นช่วงสอง () ปีก่อนวนัทีไดรั้บการแต่งตังให้เป็นกรรมการอิสระ 
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5. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ เช่น ทีปรึกษากฎหมาย ทีปรึกษาทางการเงิน หรือ             
ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นซึ งไดรั้บค่าบริการเกินกว่า  ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ 
บริษทัร่วม บริษทัทีเกียวขอ้ง หรือจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ในช่วงสอง () ปีก่อนวนัทีไดรั้บการ
แต่งตังใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

6. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูที้มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือความสมัพนัธท์างกฎหมาย รวมถึงผูที้เกียวขอ้ง
หรือญาติสนิทของกรรมการบริหารผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  

7. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูที้ไดรั้บการแต่งตังขึนเพือเป็นตวัแทนในการรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
บริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซึงเป็นผูที้เกียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  

8. กรรมการอิสระจะตอ้งปฏิบติัหน้าทีในการแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าทีทีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกรรมการบริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ของบริษทัฯ รวมทังผูที้เกียวขอ้งหรือ ญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

 

คาํนิยามของผู้ทีเกียวข้อง (Related persons) 
ผูที้เกียวขอ้ง ความหมายจะรวมถึงผูที้มีความสัมพนัธห์รือเกียวขอ้งกบับริษทัฯ ในระดบัทีทาํใหก้รรมการอิสระไม่สามารถทาํ
หนา้ทีไดอ้ยา่งอิสระหรือคล่องตวั เช่น คู่คา้ ลูกคา้ เจา้หนี  ลูกหนี  หรือผูที้มีความเกียวขอ้งทางธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญั เป็นตน้ 
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เอกสารแนบ  
 

ข้อปฏิบติัสําหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น  
และการมอบฉันทะ 
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หลักฐานเพือแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

1. บุคคลธรรมดา 
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
โปรดแสดงบตัร หรือ เอกสาร อยา่งใดอยา่งหนึงซึงเป็นฉบบัจริงและยงัไม่หมดอาย ุ เพือใหเ้จา้หนา้ทีตรวจสอบ : บตัรประจาํตวั
ประชาชน / หนงัสือเดินทาง /  เอกสารอืนซึงออกโดยหน่วยงานราชการ  

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ  
1. หนงัสือมอบฉนัทะทีกรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือชือของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ และ 
2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/สาํเนาหนงัสือเดินทางทียงัไม่หมดอายแุละลงลายมือชือรับรองสาํเนาถกูตอ้งของ                   

ผูม้อบฉนัทะ และ 
3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน / สาํเนาหนงัสือเดินทางทียงัไม่หมดอายแุละลงลายมือชือรับรองสาํเนาถกูตอ้งของผูรั้บมอบ

ฉนัทะ และ  
4. ผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดแสดงบตัร หรือ เอกสาร อยา่งใดอยา่งหนึงซึงเป็นฉบบัจริงและยงัไมห่มดอาย ุ เพือใหเ้จา้หนา้ที

ตรวจสอบ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง / เอกสารอืนซึงออกโดยหน่วยงานราชการ  

2. นิติบุคคล  
1. หนงัสือมอบฉนัทะทีกรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือชือของผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนัน รวมทังตราประทบั

ของนิติบุคคล (ถา้มี) ของผูม้อบฉนัทะ และลงลายมือชือของ ผูรั้บมอบฉนัทะ และ 
2. หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึงลงลายมือชือรับรองสาํเนาถูกตอ้งและออกใหไ้ม่เกิน  ปีก่อนวนัประชุม                   

ผูถื้อหุน้ของผูม้อบฉนัทะ และ 
3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน / หนงัสือเดินทางทียงัไม่หมดอาย ุ และลงลายมือชือรับรองสาํเนาถูกตอ้งของผูม้ีอาํนาจ                  

ลงนามผกูพนันิติบุคคลนัน  (ผูม้อบฉนัทะ) และ 
4. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง ทียงัไม่หมดอายแุละลงลายมือชือรับรองสาํเนาถูกตอ้งของผูรั้บมอบอาํนาจ 

และ 
5. ผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดแสดงบตัร หรือ เอกสาร อยา่งใดอยา่งหนึง ซึงเป็นฉบบัจริงและยงัไม่หมดอาย ุ เพือใหเ้จา้หนา้ที

ตรวจสอบ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง / เอกสารอืนซึงออกโดยหน่วยงานราชการ  

3. สําหรับบุคคลทีมิได้มีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ  
กรณีทีเอกสารหรือหลกัฐานทีไดก้ล่าวขา้งตน้ ไมใ่ช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดงเอกสาร                 
คาํแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึงลงนามรับรองคาํแปลโดยผูถ้ือหุน้ หรือ โดยผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนัน (ในกรณีเป็น                   
นิติบุคคล) 
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หนังสือมอบฉันทะ 
สาํหรับผูถื้อหุน้ทีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอืน หรือ กรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่าน
ใดท่านหนึงดงัต่อไปนี  เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน 
 

1. นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ  อาย ุ69 ปี 
อยูบ่า้นเลขที  256 ซอยสนันิบาตเทศบาล ถนนลาดพร้าว แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 09 ประเทศไทย 
 
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา  กรรมการอิสระ  อาย ุ ปี 
ทีอยูเ่ลขที  อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชัน  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย  

 
โดยกรรมการท่านดงักลา่วนันไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวาระการประชุม ทังนี  โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือชือในหนงัสือ          
มอบฉนัทะปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 และมอบตอ่ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ หรือผูที้ประธานกาํหนดก่อนเริมการประชุม 
 
ขอใหผู้รั้บมอบฉนัทะ ส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานต่างๆ มาทีบริษทัฯตามทีอยูด่า้นล่าง ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  วนั หรือ
ก่อนเริมเวลาประชุมอยา่งนอ้ย  ชัวโมง เพือใหเ้จา้หนา้ทีของบริษทัฯ มีเวลาตรวจสอบเอกสารตา่งๆ ใหท้นัก่อนเริมการประชุม 
 
ทีอยู่   :    บริษัท พรีเชียส ชิพปิ ง จํากัด (มหาชน)  

เลขที  อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ชัน  ถนนสาทรเหนือ   
            แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ   
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เอกสารแนบ  
 

ข้อบังคับของบริษัทฯ เกียวกับวาระการประชุม 

และขันตอนการออกเสียงลงคะแนน 

สําหรับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
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ขอ้ 15 ใหที้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตังกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปนี  
(1) ผูถื้อหุน้คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุน้ต่อหนึงเสียงสาํหรับการเลือกตังกรรมการแต่ละคน 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงทีมีอยู่ทังหมดตาม (1) เลือกตังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตังเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครั งนัน ในกรณีทีบุคคลซึงไดรั้บการเลือกตังในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครั งนัน ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 

ขอ้ 16 บาํเหน็จ และค่าตอบแทนกรรมการ ใหสุ้ดแลว้แต่ทีประชุมผูถื้อหุน้จะกาํหนด 

ขอ้ 17 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหนึงในสาม (1/3) โดย
อตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงทีสุดกบัส่วนหนึงใน
สาม (1/3) 

 กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันันใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการทีอยูใ่นตาํแหน่งนานทีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการ ผูอ้อกจากตาํแหน่ง
ไปนันอาจจะเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ 30 การประชุมคณะกรรมการของบริษทั ให้จดัขึน ณ ทอ้งทีอนัเป็นทีตังสํานักงานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดั
ใกลเ้คียง หรือ ณ ทีอืนใดตามทีประธานกรรมการหรือผูซึ้ งไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการจะกาํหนด 

ขอ้ 32 ใหค้ณะกรรมการแต่งตังกรรมการบริหารจากกรรมการบริษทั โดยมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่  คน เพือบริหารกิจการ
ของบริษัทโดยคณะกรรมการบริหารจะตอ้งปฏิบัติตามคาํสัง มติและระเบียบขอ้บังคบัของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริหารนี ไดรั้บเงินตอบแทนเป็นส่วนหนึ งต่างหากจากเงินบาํเหน็จซึ งระบุไวใ้นขอ้  ตามแต่
คณะกรรมการจะกาํหนดใหเ้ป็นครั งคราว 

ขอ้ 36 การประชุมใหญข่องบริษทัใหจ้ดัขึน ณ ทอ้งทีอนัเป็นทีตังสาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ 
ณ ทีอืนใดตามทีคณะกรรมการจะกาํหนด 

ขอ้ 37  กรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ งครั ง การประชุมเช่นว่านี ให้เรียกว่า 
“ประชุมสามญั” การประชุมสามญัดงักล่าวใหก้ระทาํภายในสีเดือนภายหลงัการสินสุดรอบปีทางการบญัชีของ
บริษทั การประชุมผูถื้อหุน้คราวอืนๆใหเ้รียกวา่ “ประชุมวสิามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวสิามญัเมือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควรหรือผูถื้อหุ้นซึ งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กว่าร้อยละสิบของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดท้ั งหมดเขา้ชือกนัทาํหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้เมือใดก็ได ้โดยในหนงัสือร้องขอนันจะตอ้งระบุเรืองและเหตุผลในการทีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้
ชดัเจน ในกรณีเช่นนีคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมภายในสีสิบหา้วนันบัแต่วนัทีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
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ในกรณีทีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า ผูถื้อหุ้นทังหลายซึ ง
เขา้ชือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอืนๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามทีบงัคบัไวน้ันจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสีสิบห้าวนั
นับแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า ในกรณีเช่นนี  ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู ้ถือหุ้นที
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นทีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและ
อาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีทีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ทีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครั งใด จาํนวนผูถื้อหุ้น
ซึ งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้บังคบัของบริษทั ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามตอ้ง
ร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายทีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในครั งนันใหแ้ก่บริษทั 

ขอ้ 38 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นัน ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชุมระบุสถานที วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหช้ดัเจน
วา่เป็นเรืองทีเสนอ เพือทราบ เพืออนุมติัหรือเพือพิจารณาพร้อมทังความเห็นของคณะกรรมการในเรืองดงักล่าว 
และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม 

อนึ งคาํบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยติดต่อกัน 3 วนัก่อน               
วนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

ขอ้ 39 การประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 25 คน       
หรือไม่นอ้ยกวา่กึงหนึ งของจาํนวนผูถื้อหุ้นทังหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่หนึ งในสามของ
จาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้ังหมด จึงจะครบองคป์ระชุม 

ในกรณีทีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นครั งใด เมือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึงชัวโมง จาํนวนผูถื้อหุ้นซึ งมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีกาํหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นนันไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้น
ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ 
ขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการ
ประชุมครั งหลงันีไม่จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 40 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อื้นซึงบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน
แทนตนได ้ การมอบฉนัทะจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือ ลงลายมือชือผูม้อบฉนัทะและเป็นไปตามแบบทีนายทะเบียน
บริษทัมหาชนจาํกดักาํหนด และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปนี  
(ก) จาํนวนหุน้ซึงผูม้อบฉนัทะนันถืออยู ่
(ข) ชือผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ค) ครั งทีของการประชุมทีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ งประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานทีประชุมก่อนผูรั้บมอบ
ฉนัทะเขา้ประชุม 
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ขอ้ 41 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานทีประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นทีประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีไดแ้ละมีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้ใหที้ประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนใดคนหนึงทีมาประชุมขึน
เป็นประธานในทีประชุมนันแทน 

ขอ้ 42 ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกครั งผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึงเสียงต่อหนึงหุน้ 

ในกรณีทีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรืองอนัใดผูถื้อหุน้จะออกเสียงลงคะแนนในเรืองนันมิได ้ นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ 

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในทีประชุมใหญ่จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบจาก
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที
ประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่สามในสีของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทังหมดหรือบางส่วนทีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอืน 
(ข) การซือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั งหมด หรือบางส่วนทีสําคัญ                        

การมอบหมายให้บุคคลอืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอืนโดยมีวตัถุประสงค์
จะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

ขอ้ 43 กิจการอนัทีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงันี  
(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน 
(2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเกียวกบักิจการทีทางบริษทัไดด้าํเนินการไปในระยะรอบปีทีผา่นมา 
(3) พิจารณาและอนุมติังบดุล 
(4) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 
(5) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
(6) แต่งตังผูส้อบบญัชี 
(7) เรืองอืนๆ 

ขอ้ 44 ผูส้อบบญัชีใหที้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแตง่ตัง ผูส้อบบญัชีผูซึ้ งออกไปนันจะเลือกกลบัเขา้รับตาํแหน่ง
อีกก็ได ้

ขอ้ 45 ผูส้อบบญัชีควรไดค้่าตอบแทนเท่าใด ใหที้ประชุมผูถื้อหุน้กาํหนด 

ขอ้ 47 ผูส้อบบญัชีมีหนา้ทีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกครั งทีมีการพิจารณางบดุล บญัชีกาํไร
ขาดทุน และมีปัญหาเกียวกบับญัชีของบริษทั เพือชีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ และใหบ้ริษทัจดัส่ง
รายงานและเอกสารของบริษทัทีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้ครั งนันแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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ขอ้ 50 บริษทัอาจลดทุนของบริษทัจากจาํนวนทีจดทะเบียนไวไ้ด ้ โดยการลดมูลค่าหุน้แต่ละหุน้ใหต้ ําลง หรือลด
จาํนวนหุน้ใหน้อ้ยลง โดยมติทีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสีของจาํนวนเสียงทังหมด
ของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ทังนี  บริษทัจะลดทุนลงไปใหต้ํากวา่จาํนวนหนึงในสีของทุนทังหมดไม่ได ้

ขอ้ 52 หา้มมิใหป้ระกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของทีประชุมผูถื้อหุน้ หรือมติของคณะกรรมการ กรณี
ทีมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

 การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุ้น และโฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนันในทาง
หนงัสือพิมพภ์าษาไทยในทอ้งทีติดต่อกนัเป็นเวลา 3 วนั และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายใน 1 เดือน
นบัแต่มีมติเช่นวา่นัน 

ขอ้ 53 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นครั งคราวได ้เมือปรากฏแก่กรรมการวา่บริษทัมี
กาํไรพอสมควรทีจะกระทาํเช่นนันได ้และเมือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ให้รายงานให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นทราบใน
การประชุมคราวต่อไป 

ขอ้ 55 บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ ง ไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน                  
จดทะเบียน 

นอกจากทุนสํารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสํารองอืน
ตามทีเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการดาํเนินการของบริษทัดว้ยก็ได ้

ขอ้ 59 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อ
ทีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปีเพือพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนนี  
คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 60 คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี ใหผู้ถื้อหุน้ พร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัประจาํปี 
(1) สาํเนางบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนทีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของ

ผูส้อบบญัชี 
(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 
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เอกสารแนบ  
 

ประวตัิกรรมการอสิระของบริษทัฯ สําหรับการมอบฉันทะ 
และ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
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ประวตักิรรมการอสิระของบริษทัฯ สําหรับการมอบฉันทะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธีระ วภูิชนิน 
ตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ  
วนัทีได้รับการแต่งตังให้ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการฯ 13 กรกฎาคม  
อายุ   69 ปี 
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) 

ซึงไดรั้บประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
“Directors Certification Program” (DCP) Class 6/2001 

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ 
» 2547 - มิถุนายน 2560 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทัเงินทุน กรุงเทพธนาทร จาํกดั 

(มหาชน) 
» 2551 - มีนาคม 2554 กรรมการตรวจสอบ บริษทั พรีเชียส ชิพปิ ง จาํกดั (มหาชน) 
» 2546 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 
» 2538 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั สหอุตสาหกรรม นํามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 
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นายธีระ วภูิชนิน (ต่อ) 
 
ประสบการณ์อืนๆ 
• 2559 - ปัจจุบนั กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 
• 2553 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั (มหาชน) 
• 2543 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพปิ ง จาํกดั (มหาชน) 
• 2538 - ปัจจุบนั ป ระธาน คณ ะก รรม การบ ริษัท  ป ระธาน ค ณ ะก รรม การต รวจส อ บ 

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน บริษัท 
สหอุตสาหกรรม นํามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

• 2543 - 2546 รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 
กรรมการ บริษทั ซนัโย ยนิูเวอร์แซล อีเลค็ทริค จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการและเหรัญญิก มลูนิธิเอกชนพฒันาภูมิภาค ประเทศไทย 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการจดัตังบริษทัของ ท.ศ.ท. และ 
ก.ส.ท. 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  คณะกรรมการเตรียมการจดัตังบริษทัของ ป.ต.ท. 
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารศูนยร์ะดมทุน ตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย 

• 2537 - 2540 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริษทั พรีเมียร์ 
• 2533 - 2537 ผูแ้ทนประจาํประเทศไทย บริษทั พรูเดน็เชียล แอสเซ็ต แมนเนจเมน้ท ์ เอเชีย 

จาํกดั 
• 2518 - 2533 รองประธาน (การลงทุน) บริษทั อเมริกนั อินเตอร์แนชชันแนล แอสชวัรันส์ 

จาํกดั 
• 2517 - 2518 ผูจ้ดัการสินเชือธุรกิจ บริษทั เครดิตการพาณิชย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
• 2516 - 2517 ประจาํกองพลทหารมา้ 
อาชีพหลกั กรรมการบริษทั 
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การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอืน 
บริษทัทีเกียวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัทีไม่เกียวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ บริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
1. ประธานคณ ะกรรมการบริษัท  ประธานคณ ะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน บริษทั 
สหอุตสาหกรรม นํามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั 
(มหาชน) 

บริษทัทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
บริษทั ไอร่า แอดไวเซอรี  จาํกดั 

บริษทัทีเกียวข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 
(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

ไม่มี 

กจิการ/องค์กรอืน ไม่มี 

จาํนวนหุ้นทีถือ (หุ้น) ณ สินปี พ.ศ. 1 

รายละเอยีด ณ วนัที  
1 มกราคม 2561 

ได้มา 
ในปี 2561 

จาํหน่าย 
ในปี 2561 

จาํนวนหุ้นที 
เพิมขึน (ลดลง) 

ในปี 2561 

ณ วนัที 
31 ธันวาคม 

2561 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรทียงัไม่บรรลุ 
นิติภาวะ 

90,000 - - - 90,000 
(ร้อยละ 

0.01 ของหุน้ 
ทังหมดทีเรียก

ชาํระแลว้) 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 

การประชุมในปี  การเข้าร่วมประชุม / จาํนวนการประชุมทังหมด 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 7/7 ครั ง 
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นายชัยภทัร ศรีวสิารวาจา 

ตาํแหน่ง                  ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ 
วนัทีได้รับการแต่งตังให้ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการฯ  มีนาคม 2554 
อายุ 59 ปี 
ประวตักิารศึกษา 
» 2527  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) Illinois Benedictine College  
» 2524  วิทยาศาสตร์บณัฑิต (Metallurgy) Lehigh University 
ประวตักิารอบรม 
» 2560  ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตร Advanced Audit Committee, Class 25/2017 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
» 2558  ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตร Corporate Governance for Capital Market 

Intermediaries 3/2015, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

» 2558  ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตรCMA-GMS 1, Capital Market Academy 
Execcutive Education 27 มีนาคม – 12 เมษายน  จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

» 2555 ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
» 2548  ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตรบทบาทของประธานกรรมการ   

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
» 2546  ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการ บริษทัไทย 

(DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ 
» 2546 - 2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
» 2553 - พฤศจิกายน 2554 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษทั ธนารักษ ์พฒันาสินทรัพย ์จาํกดั 
» 2544 - 2550 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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นายชัยภทัร ศรีวสิารวาจา (ต่อ) 
 
ประสบการณ์อืนๆ 
» ธนัวาคม 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอสอี ดิจิทลั จาํกดั 
» มีนาคม 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อินโนคอนเนควิสาหกิจเพือสังคม จาํกดั 
» มีนาคม 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั 
» มีนาคม 2560 – พฤษภาคม 2560 กรรมการ บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั 
» พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เพือธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 
» มีนาคม 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั 
» ธนัวาคม 2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
» พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จาํกดั 
» พฤษภาคม 2558 -ปัจจุบนั กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
» มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557 กรรมการตรวจสอบ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
» มิถุนายน 2555 – มิถุนายน 2556 กรรมการ บริษทั ตลาดสัญญาซือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
» พฤษภาคม 2555 – พฤษภาคม 2557 กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
» มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา 

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ ง จาํกดั (มหาชน) 
» 2552 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร  

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
» 2550 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน) 
» ปัจจุบนั กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิศรีวิสารวาจา 
» ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 
» 2547 - 2552 กรรมการอิสระ บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) 
» 2546 - 2551 ประธานกรรมการ โรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่ แห่งประเทศไทย 
» 2546 - 2550 ประธานกรรมการ บริษทั เอค็โค่ คอมมิวนิเคชันส์ จาํกดั 
» 2542 - 2550 หุน้ส่วนผูจ้ดัการ บริษทั แคปแมก็ซ์ จาํกดั 
» 2542 - 2546 กรรมการอิสระ บริษทั แปซิฟิค แอส็เซท้ จาํกดั (มหาชน) 
» 2542 - 2543 ทีปรึกษาประธาน องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย 
» 2542 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) 
» 2538 - 2542 กรรมการและหวัหนา้ของฝ่ายวาณิชธนกิจ ซาโลมอน สมิทธิ  บาร์นี 
» 2538 - 2542 กรรมการ บริษทั ฟีนิกซ์ พลัป์ แอนด ์เปเปอร์ จาํกดั 
» 2536 - 2538 รักษาการ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พรีเมียร์ ไฟแนนซ์ แอนด ์ซีเคียวริตี ส์ 
  

 
 

นายชัยภทัร ศรีวสิารวาจา (ต่อ) 
 
» 2534 - 2538 กรรมการและหวัหนา้ของฝ่ายวาณิชธนกิจ สวิส แบงค ์/ เอสบีซี วอร์เบิร์ก 
» 2532 - 2534 ผูจ้ดัการ, Thailand Private Banking ลอยดส์์ แบงค ์  
» 2531 - 2532 ผูจ้ดัการ, ฝ่ายวาณิชธนกิจ ภทัรธนกิจ 
» 2528 - 2531 เจา้หนา้ทีพฒันาธุรกิจ บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
อาชีพหลกั  ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอืน 

บริษทัทีเกียวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัทีไม่เกียวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ บริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
1. ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์ซิมิโก ้จาํกดั (มหาชน) 
2. ประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟู้ดส์  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
3. กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เพือธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
1. กรรมการ บริษทั อินโนคอนเนควิสาหกิจเพือสังคม จาํกดั 
2. กรรมการ บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั 
3. ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
4.  กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั 
5. กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทัทีเกียวข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 
(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

ไม่มี 

กจิการ/องค์กรอืน 1.  กรรมการและเลขาธิการ  มลูนิธิศรีวิสารวาจา 
2.  กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 

จาํนวนหุ้นทีถือ (หุ้น) ณ สินปี พ.ศ. 1 

รายละเอยีด ณ วนัที  
1 มกราคม 2561 

ได้มา 
ในปี 2561 

จาํหน่าย 
ในปี 2561 

จาํนวนหุ้นที 
เพิมขึน (ลดลง) 

ในปี 2561 

ณ วนัที 
31 ธันวาคม 

2561 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรทียงัไม่บรรลุ 
นิติภาวะ 

- - - - - 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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นายชัยภทัร ศรีวสิารวาจา (ต่อ) 
 
» 2534 - 2538 กรรมการและหวัหนา้ของฝ่ายวาณิชธนกิจ สวิส แบงค ์/ เอสบีซี วอร์เบิร์ก 
» 2532 - 2534 ผูจ้ดัการ, Thailand Private Banking ลอยดส์์ แบงค ์  
» 2531 - 2532 ผูจ้ดัการ, ฝ่ายวาณิชธนกิจ ภทัรธนกิจ 
» 2528 - 2531 เจา้หนา้ทีพฒันาธุรกิจ บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
อาชีพหลกั  ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอืน 

บริษทัทีเกียวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัทีไม่เกียวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ บริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
1. ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์ซิมิโก ้จาํกดั (มหาชน) 
2. ประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟู้ดส์  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
3. กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เพือธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
1. กรรมการ บริษทั อินโนคอนเนควิสาหกิจเพือสังคม จาํกดั 
2. กรรมการ บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั 
3. ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
4.  กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั 
5. กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทัทีเกียวข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 
(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

ไม่มี 

กจิการ/องค์กรอืน 1.  กรรมการและเลขาธิการ  มลูนิธิศรีวิสารวาจา 
2.  กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 

จาํนวนหุ้นทีถือ (หุ้น) ณ สินปี พ.ศ. 1 

รายละเอยีด ณ วนัที  
1 มกราคม 2561 

ได้มา 
ในปี 2561 

จาํหน่าย 
ในปี 2561 

จาํนวนหุ้นที 
เพิมขึน (ลดลง) 

ในปี 2561 

ณ วนัที 
31 ธันวาคม 

2561 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรทียงัไม่บรรลุ 
นิติภาวะ 

- - - - - 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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การประชุมในปี  การเข้าร่วมประชุม / จาํนวนการประชุมทังหมด 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 6/7 ครั ง 
การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั ง 
 

-1/3- 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) (ปิดอากรแสตมป์  บาท)  
 

                                         เขยีนที       
 
 

                    วนัที     เดอืน    พ.ศ.    
 

(1)        ขา้พเจา้           สญัชาต ิ    
  อยู่บา้นเลขที   ถนน   ตําบล/แขวง     
  อําเภอ/เขต     จงัหวดั    รหสัไปรษณยี ์   

 
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั             พรีเชียส ชิพปิ ง  จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  

โดยถอืหุน้จาํนวนทั งสินรวม        หุน้   และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                             เสยีง  ดงันี 
 หุน้สามญั         หุน้   ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                    เสยีง  
 หุน้บุรมิสทิธ ิ        หุน้    ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                               เสยีง 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้  
1.   ชือ       นายธีระ วิภชูนิน    อายุ    69 ปี      อยู่บา้นเลขที  256 ซอยสนันิบาตเทศบาล  

ถนน          ลาดพรา้ว                                    ตําบล/แขวง      จนัทรเกษม               อําเภอ/เขต      จตุจกัร    
จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร                      รหสัไปรษณยี ์          10900                หรือ 
 

2.   ชือ       นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา  อายุ    59      ปี   อยู่บา้นเลขที     อาคารลเิบอรต์ีสแควร ์ชั น             
ถนน         สลีม                                               ตําบล/แขวง  สลีม  อําเภอ/เขต   บางรกั    
จงัหวดั       กรุงเทพมหานคร                                 รหสัไปรษณยี ์     10500       หรือ 
 

.   ชือ ________________________________________ อายุ       ปี  อยู่บา้นเลขที               
ถนน  ตําบล/แขวง      อําเภอ/เขต    
จงัหวดั               รหสัไปรษณยี ์                      

 
คนหนึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของขา้พเจา้  เพือเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัประจาํปีผู้ถือหุ้นครั ง
ที 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที  4 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น . ณ  ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่                          
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย  หรอืทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย  
 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั งนี ดงันี 

 

วาระที 1   เพือรบัรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้นครั งที 1/2561 ซึงได้จดัขึนในวนัที 4 เมษายน 2561 
    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเหน็สมควร 

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 
 

   เหน็ดว้ย        ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

วาระที  เพือรบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรบัผลการดาํเนินงานในปี 2561 และรายงานประจาํปี 2561 
ของบริษทัฯ  (ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ) 

 

วาระที  

 

เพือพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และบญัชีกาํไรขาดทุน สาํหรบัปีสินสดุ 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 ซึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแล้ว 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเหน็สมควร  

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี  
 

  เหน็ดว้ย        ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) (ปิดอากรแสตมป์  บาท)  
 

                                         เขยีนที       
 
 

                    วนัที     เดอืน    พ.ศ.    
 

(1)        ขา้พเจา้           สญัชาต ิ    
  อยู่บา้นเลขที   ถนน   ตําบล/แขวง     
  อําเภอ/เขต     จงัหวดั    รหสัไปรษณยี ์   

 
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั             พรีเชียส ชิพปิ ง  จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  

โดยถอืหุน้จาํนวนทั งสินรวม        หุน้   และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                             เสยีง  ดงันี 
 หุน้สามญั         หุน้   ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                    เสยีง  
 หุน้บุรมิสทิธ ิ        หุน้    ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                               เสยีง 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้  
1.   ชือ       นายธีระ วิภชูนิน    อายุ    69 ปี      อยู่บา้นเลขที  256 ซอยสนันิบาตเทศบาล  

ถนน          ลาดพรา้ว                                    ตําบล/แขวง      จนัทรเกษม               อําเภอ/เขต      จตุจกัร    
จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร                      รหสัไปรษณยี ์          10900                หรือ 
 

2.   ชือ       นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา  อายุ    59      ปี   อยู่บา้นเลขที     อาคารลเิบอรต์ีสแควร ์ชั น             
ถนน         สลีม                                               ตําบล/แขวง  สลีม  อําเภอ/เขต   บางรกั    
จงัหวดั       กรุงเทพมหานคร                                 รหสัไปรษณยี ์     10500       หรือ 
 

.   ชือ ________________________________________ อายุ       ปี  อยู่บา้นเลขที               
ถนน  ตําบล/แขวง      อําเภอ/เขต    
จงัหวดั               รหสัไปรษณยี ์                      

 
คนหนึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของขา้พเจา้  เพือเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัประจาํปีผู้ถือหุ้นครั ง
ที 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที  4 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น . ณ  ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่                          
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย  หรอืทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย  
 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั งนี ดงันี 

 

วาระที 1   เพือรบัรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้นครั งที 1/2561 ซึงได้จดัขึนในวนัที 4 เมษายน 2561 
    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเหน็สมควร 

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 
 

   เหน็ดว้ย        ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

วาระที  เพือรบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรบัผลการดาํเนินงานในปี 2561 และรายงานประจาํปี 2561 
ของบริษทัฯ  (ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ) 

 

วาระที  

 

เพือพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และบญัชีกาํไรขาดทุน สาํหรบัปีสินสดุ 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 ซึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแล้ว 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเหน็สมควร  

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี  
 

  เหน็ดว้ย        ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
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วาระที  เพือพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรกาํไรและเงินปันผล สาํหรบัปี 2561 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเหน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 
 

 เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

วาระที  เพือพิจารณาและอนุมติัแต่งตั งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2562 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเหน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 
 

 เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

วาระที  เพือพิจารณาและอนุมติัการเลือกตั งกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งของกรรมการทีต้องออกตามวาระ 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเหน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 
การแต่งตั งกรรมการเป็นรายบคุคล  
ชือกรรมการ           นายกาํธร ศิลาอ่อน  

  เหน็ดว้ย        ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

ชือกรรมการ           รองศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท์  
  เหน็ดว้ย        ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง  

 
ชือกรรมการ          นายอิษฎ์ชาญ ชาห์  

  เหน็ดว้ย        ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง  

 
ชือกรรมการ          นางลิน เยน คอ็ก  

  เหน็ดว้ย        ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

วาระที 7 เพือพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ สาํหรบัปี 2562 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเหน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 
 

 เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

วาระที 8 เพือพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินจาํนวน 2.28 ล้านบาท เพือเป็นเงินสาํรองสาํหรบักิจกรรมความรบัผิดชอบ 
 ต่อสงัคม 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเหน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

 เหน็ดว้ย         ไม่เหน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 
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วาระที 9 เพือพิจารณาและอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯโดยการตดัหุ้นจดทะเบียนทีจาํหน่ายไม่ได้จาํนวน ,, 
หุ้น และการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ  ของบริษทัฯ  

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเหน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

 เหน็ดว้ย         ไม่เหน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 
 

วาระที 10 เพือพิจารณาและอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อ  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเหน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

 เหน็ดว้ย         ไม่เหน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 
 

วาระที 11 เพือพิจารณาและอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อ  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเหน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

 เหน็ดว้ย         ไม่เหน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 
 
 (5) การลงคะแนนเสยีงของผู้รบัมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะนีให้ถอืว่าการลงคะแนนเสยีงนั นไม่ถูกต้องและ
ไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
(6) ในกรณทีีขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีทีทีประชุมมกีารพจิารณาหรอืลง
มตใินเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้า้งต้น รวมถงึกรณทีีมกีารแกไ้ขเปลียนแปลงหรอืเพิมเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณา
และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเหน็สมควร 
  
  กจิการใดทีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีขา้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 
 
 

 ลงชือ                        ผูม้อบฉนัทะ 
                         (                    ) 
 
 
 ลงชือ          ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                         (                    ) 
 
 
 ลงชือ          ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                         (                    ) 
 
 
 ลงชือ          ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                         (                    ) 

หมายเหต ุ 
1. ผูถ้อืหุน้ทีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ

หลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
2. วาระเลอืกตั งกรรมการสามารถเลอืกตั งกรรมการทั งชุดหรอืเลอืกตั งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3.     ในกรณทีีมวีาระทีจะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิมเตมิไดใ้นใบประจําต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

ตามแนบ 
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี  แบบรูปเล่ม  
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ ง จํากดั มหาชน (“บริษัทฯ”) 
 
ในกรณีทีท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคข์อรับรายงานประจาํปี  ของบริษทัฯในแบบรูปเล่ม กรุณาแจง้
ความประสงค์โดยการกรอกขอ้มูลของท่านในแบบฟอร์มนี ให้ครบถ้วน และส่งคืนมาทีบริษทัฯ ตาม
รายละเอียดดา้นล่างนี  เพือทางบริษทัฯ จะไดจ้ดัส่งใหท้่านต่อไป 
 
แผนกนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) 
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ ง จาํกดั (มหาชน)  
เลขที  อาคารคาเธ่ยเ์ฮา้ส์ ชัน  ถนนสาทรเหนือ   
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ  ประเทศไทย 
โทรศพัท ์:  66-2-696-8854   โทรสาร : 66-2-236-7654 
อีเมล ์: ir@preciousshipping.com 
 
ชือผูถื้อหุน้:                      
ทีอยูใ่นการจดัส่ง:           
             
             
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ  








