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หน้า 1 จาก 10 

วนัท่ี 8 มิถุนายน 2563 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 (“ประชุมผู้ถือหุ้น”) 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 
เอกสารแนบ  
1.  ส าเนารายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562  
2.      รายงานประจ าปี 2562 พร้อมงบการเงินประจ าปี 2562 ท่ีตรวจสอบแลว้ของบริษทัฯในรูปแบบ QR Code 
3. ประวติักรรมการท่านท่ีตอ้งออกตามวาระและไดร้ับการเสนอช่ือให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกคร้ัง 
4. ประวติัของบุคคลท่ีเสนอเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและค านิยามของกรรมการอิสระ 
5. ประวติัของบุคคลท่ีเสนอเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ 
6. ขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ประชุมผูถ้ือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะ 
7. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เก่ียวกับวาระการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนส าหรับการประชุมผูถ้ือหุ้น 
8. ประวติักรรมการอิสระของบริษทัฯ ส าหรับการมอบฉันทะ และหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2562 แบบรูปเล่ม  
 
เน่ืองดว้ยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้ีมติก าหนดวันประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 ในวันพุธท่ี 8 กรกฎาคม 
2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 8 
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย โดยระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ประจ าปีผูถ้ือหุ้นมีดงัต่อไปน้ี 
 

1. เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงได้จัดขึน้ในวันที่ 4 เมษายน 2562 

เหตุผลและข้อเท็จจริง ส าเนารายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู ้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงได้จัดข้ึนในวันท่ี               
4 เมษายน 2562 ปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นฉบบัน้ี    

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงได้
จดัข้ึนในวนัท่ี 4 เมษายน 2562 

 
2. เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562 ของ

บริษัทฯ 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  รายงานจากคณะกรรมการบริษทัฯไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ของบริษทัฯในหน้า 



1

 
 

หน้า 1 จาก 10 

วนัท่ี 8 มิถุนายน 2563 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 (“ประชุมผู้ถือหุ้น”) 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 
เอกสารแนบ  
1.  ส าเนารายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562  
2.      รายงานประจ าปี 2562 พร้อมงบการเงินประจ าปี 2562 ท่ีตรวจสอบแลว้ของบริษทัฯในรูปแบบ QR Code 
3. ประวติักรรมการท่านท่ีตอ้งออกตามวาระและไดร้ับการเสนอช่ือให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกคร้ัง 
4. ประวติัของบุคคลท่ีเสนอเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและค านิยามของกรรมการอิสระ 
5. ประวติัของบุคคลท่ีเสนอเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ 
6. ขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ประชุมผูถ้ือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะ 
7. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เก่ียวกับวาระการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนส าหรับการประชุมผูถ้ือหุ้น 
8. ประวติักรรมการอิสระของบริษทัฯ ส าหรับการมอบฉันทะ และหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2562 แบบรูปเล่ม  
 
เน่ืองดว้ยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้ีมติก าหนดวันประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 ในวันพุธท่ี 8 กรกฎาคม 
2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 8 
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย โดยระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ประจ าปีผูถ้ือหุ้นมีดงัต่อไปน้ี 
 

1. เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงได้จัดขึน้ในวันที่ 4 เมษายน 2562 

เหตุผลและข้อเท็จจริง ส าเนารายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู ้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงได้จัดข้ึนในวันท่ี               
4 เมษายน 2562 ปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นฉบบัน้ี    

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงได้
จดัข้ึนในวนัท่ี 4 เมษายน 2562 

 
2. เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562 ของ

บริษัทฯ 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  รายงานจากคณะกรรมการบริษทัฯไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ของบริษทัฯในหน้า 
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หน้า 2 จาก 10 

40 ถึง 60  ทั้งน้ี รายงานประจ าปี 2562 ปรากฏตาม เอกสารแนบ 2 พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นฉบบัน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นควรรับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริษทัฯ ส าหรับผลการด าเนินงาน
ในปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562 ของบริษทัฯ 

 
3. เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว 

 เหตุผลและข้อเท็จจริง 

• ตามมาตรา 112 และ 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้คณะกรรมการ
บริษทัฯ ต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษทัฯ ซ่ึงได้
ผ่านการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบัญชีแลว้ เสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อ
พิจารณาอนุมติั  

• คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษทัฯ ได้อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และงบก าไรขาดทุนส าหรับปี ส้ินสุด ณ  ว ันที่  31  ธันวาคม  2562  ซ่ึ งได้ผ่านการตรวจสอบจาก  
ผู ้ตรวจสอบบัญชีแล้ว โดยได้แสดงอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ในหน้า 198 ถึง 287  ซ่ึงได้แนบมา
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ้นฉบับน้ี ทั้งน้ีผู ้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของ
ผู ้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข  ส าหรับปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงได้แสดงอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2562 เช่นกนั  

ความเห็นคณะกรรมการ  ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นควรอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และงบก าไร
ขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแลว้ 

 
4. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรและเงินปนัผล ส าหรับปี 2562 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  

• ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2547 ซ่ึงได้จัดข้ึนเมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2547 ได้มีมติอนุมัติให้
แก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 25  ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี
ของแต่ละปี โดยให้มีผลตั้งแต่ปี 2547 เป็นตน้ไป (“นโยบายการจ่ายเงินปันผล”) 

• ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีทุนส ารองจ านวน 103.95 ลา้นบาท ซ่ึงยงัไม่ครบจ านวนท่ีก าหนดตาม
มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคบัของบริษทัฯ ข้อ 55 
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิส าหรับปี 2562 จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ  
ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

 
 

หน้า 3 จาก 10 

• ตารางสรุปความสามารถในการท าก าไรและฐานะการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปี 2562  และ ปี 2561            
มีดงัต่อไปน้ี 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 
1. ก าไร (ขาดทุน)  

- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
- จากงบการเงินรวม 

 

 
(622.04) ลา้นบาท 
(228.49) ลา้นบาท 

 

 
(634.51) ลา้นบาท 
456.20 ลา้นบาท 

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

 

    
(0.40) บาทต่อหุ้น 
(0.15) บาทต่อหุ้น 

 

    
(0.41) บาทต่อหุ้น 
0.29 บาทต่อหุ้น 

 3. รวมเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น) ไม่ม ี
 

ไม่ม ี
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้เสนอให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2562 เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิส าหรับปี 
2562 และยงัคงต้องส ารองเงินสดภายในส าหรับอนาคต นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัอยู่ภายใต้ข้อห้ามชั่วคราวในการ
จ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดโดยธนาคารผูใ้ห้กูบ้างราย ซ่ึงเป็นเงื่อนไขในการผ่อนปรนการปฏิบติัตามเงื่อนไขทางการเงิน
บางประการ 

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นควรอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2562   
 
5. เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  

• ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 44 และ
ข้อ 45 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปีเป็นผูแ้ต่งตั้งผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี  

• คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการไดพ้ิจารณา และมีความเห็นว่า บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
เป็นบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีมีช่ือเสียง มีความเป็นอิสระและมีผลการท างานท่ีน่าพอใจในช่วงท่ีผ่านมา 
โดยบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อยตั้งแต่ปี 2544  

• คณะกรรมการบริษทัฯ โดยค าแนะน าจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ จึงเสนอให้แต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชี ซ่ึงมีเลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงัต่อไปน้ี จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบ
บัญชีของบริษทัฯ ส าหรับปี 2563 และมีค่าสอบบัญชีประจ าปี ไม่เกิน 2.10 ล้านบาท แยกต่างหากจาก
ค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ด  
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• ตารางสรุปความสามารถในการท าก าไรและฐานะการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปี 2562  และ ปี 2561            
มีดงัต่อไปน้ี 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 
1. ก าไร (ขาดทุน)  

- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
- จากงบการเงินรวม 

 

 
(622.04) ลา้นบาท 
(228.49) ลา้นบาท 

 

 
(634.51) ลา้นบาท 
456.20 ลา้นบาท 

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

 

    
(0.40) บาทต่อหุ้น 
(0.15) บาทต่อหุ้น 

 

    
(0.41) บาทต่อหุ้น 
0.29 บาทต่อหุ้น 

 3. รวมเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น) ไม่ม ี
 

ไม่ม ี
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้เสนอให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2562 เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิส าหรับปี 
2562 และยงัคงต้องส ารองเงินสดภายในส าหรับอนาคต นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัอยู่ภายใต้ข้อห้ามชั่วคราวในการ
จ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดโดยธนาคารผูใ้ห้กูบ้างราย ซ่ึงเป็นเงื่อนไขในการผ่อนปรนการปฏิบติัตามเงื่อนไขทางการเงิน
บางประการ 

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นควรอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2562   
 
5. เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  

• ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 44 และ
ข้อ 45 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปีเป็นผูแ้ต่งตั้งผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี  

• คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการไดพ้ิจารณา และมีความเห็นว่า บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
เป็นบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีมีช่ือเสียง มีความเป็นอิสระและมีผลการท างานท่ีน่าพอใจในช่วงท่ีผ่านมา 
โดยบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อยตั้งแต่ปี 2544  

• คณะกรรมการบริษทัฯ โดยค าแนะน าจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ จึงเสนอให้แต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชี ซ่ึงมีเลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงัต่อไปน้ี จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบ
บัญชีของบริษทัฯ ส าหรับปี 2563 และมีค่าสอบบัญชีประจ าปี ไม่เกิน 2.10 ล้านบาท แยกต่างหากจาก
ค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ด  
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1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 โดยคุณวิสสุตาเป็นผูส้อบบัญชี
ของบริษทัฯ มาแลว้เป็นเวลา 5 ปี  (ปี 2558 - ปี 2562) 

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

โดยผูส้อบบัญชีทุกคนดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติท าหน้าท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั ส านกังาน 
อีวาย จ ากัด จัดหาผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีมีคุณสมบัติของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ท าหน้าท่ี
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน 

ทั้งน้ี ผูส้อบบัญชีดังกล่าวข้างต้นทุกท่านไม่มีความสัมพนัธ์ หรือผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของ
บริษทัฯ และบริษทัย่อยของบริษทัฯ กับผูบ้ริหาร ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ เป็นผูท่ี้เก่ียวข้องหรือญาติสนิท
ของบุคคลดงักล่าว 

รายละเอียดของค่าสอบบัญชี และค่าตอบแทนจากการให้บริการดา้นอื่น ๆ ซ่ึงไม่เก่ียวข้องกับการสอบ
บญัชีส าหรับบริษทัฯ และบริษทัย่อยของบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี  

รายการ ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562 
ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ  2.10 ลา้นบาท 2.05 ลา้นบาท 
ค่าสอบบญัชีส าหรับบริษัทย่อยท่ีจดทะเบียนใน ประเทศไทย 
และ 1 บริษทัย่อยท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

2.38 ลา้นบาท 2.59 ลา้นบาท 

ค่าตอบแทนจากการให้บริการดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
- ส าหรับรายงานของผูส้อบบญัชีเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 
- ส าหรับการสอบทานทางบัญชีในบริษัทย่อยท่ี              

จดทะเบียนในตา่งประเทศบางแห่ง* (เพื่อใชใ้น               
การออกงบการเงินรวม) 

 
0.37 ลา้นบาท 

 
0.88 ลา้นบาท 

 
  0.37 ลา้นบาท 

 
       0.88 ลา้นบาท 

รวม 5.73 ล้านบาท 5.89 ล้านบาท 

*    งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศของบริษัทฯ มีการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรายอื่น อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัคงมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลให้งบการเงินดังกล่าวแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ตามกฎหมายของประเทศน้ันๆ  

ความเห็นคณะกรรมการ  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติัและแต่งตั้งผูส้อบบญัชีทั้งหมดตามรายช่ือขา้งตน้ (หรือผูส้อบ
บัญชีอื่นตามท่ีได้อธิบายข้างต้น) จากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ ส าหรับปีบัญชี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยมีค่าสอบบญัชีประจ าปีไม่เกิน 2.10 ลา้นบาท แยกต่างหากจากค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ด  
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6.     เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกต้ังกลับเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

เหตุผลและข้อเท็จจริง   

• มาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 ก าหนดให้ 
ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้า
จ านวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม  (1/3)  

• กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลากว่าผูใ้ด
จะออก ส่วนปีหลงัๆต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการ ผูอ้อก
จากต าแหน่งไปนั้นอาจจะไดรั้บเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้   

• บริษทัฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ เพื่อเปิดโอกาสให้กับผูถ้ือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการคดัเลือกเป็น
กรรมการบริษทัฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 อย่างไรก็ตาม ไม่มี
ผูถ้ือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลดงักล่าว 

• กรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระ มีดงัต่อไปน้ี 

ล าดับท่ี ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง ระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

(ณ วันประชุม
สามัญประจ าปี 
ผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 

1/2563) 

ระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

(ณ วันประชุม 
สามัญประจ าปี 
ผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 

1/2566) 
1 นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และ

กรรมการบริหาร 
26 ปี 29 ปี 

2 นายคูชรู คาล ีวาเดีย กรรมการ 21 ปี 24 ปี 
3 นายธีระ วิภูชนิน ประธานคณะกรรมการบริษทั / 

กรรมการอิสระ 
19 ปี N/A 

4 นายกอตมั ครูานา กรรมการ และกรรมการบริหาร 5 เดือน 3 ปี 

• นายกอตมั คูรานา ไดรั้บการแต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 
1/2563 เมื่อวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2563 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการแต่งตั้งดังกล่าวนั้นเป็นการแต่งตั้งแทน
ต าแหน่งกรรมการท่ีว่างลงอันเน่ืองมาจากการลาออกจากคณะกรรมการบริษทัของนายไจปาล มันสุขานี 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 20 นายกอตมั คูรานา จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการเพียงเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยู่
ของนายไจปาล มันสุขานี ซ่ึงจะถึงคราวออกจากต าแหน่งในการประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
1/2563  
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6.     เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกต้ังกลับเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

เหตุผลและข้อเท็จจริง   

• มาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 ก าหนดให้ 
ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้า
จ านวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม  (1/3)  

• กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลากว่าผูใ้ด
จะออก ส่วนปีหลงัๆต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการ ผูอ้อก
จากต าแหน่งไปนั้นอาจจะไดรั้บเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้   

• บริษทัฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ เพื่อเปิดโอกาสให้กับผูถ้ือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการคดัเลือกเป็น
กรรมการบริษทัฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 อย่างไรก็ตาม ไม่มี
ผูถ้ือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลดงักล่าว 

• กรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระ มีดงัต่อไปน้ี 

ล าดับท่ี ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง ระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

(ณ วันประชุม
สามัญประจ าปี 
ผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 

1/2563) 

ระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

(ณ วันประชุม 
สามัญประจ าปี 
ผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 

1/2566) 
1 นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และ

กรรมการบริหาร 
26 ปี 29 ปี 

2 นายคูชรู คาล ีวาเดีย กรรมการ 21 ปี 24 ปี 
3 นายธีระ วิภูชนิน ประธานคณะกรรมการบริษทั / 

กรรมการอิสระ 
19 ปี N/A 

4 นายกอตมั ครูานา กรรมการ และกรรมการบริหาร 5 เดือน 3 ปี 

• นายกอตมั คูรานา ไดรั้บการแต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 
1/2563 เมื่อวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2563 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการแต่งตั้งดังกล่าวนั้นเป็นการแต่งตั้งแทน
ต าแหน่งกรรมการท่ีว่างลงอันเน่ืองมาจากการลาออกจากคณะกรรมการบริษทัของนายไจปาล มันสุขานี 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 20 นายกอตมั คูรานา จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการเพียงเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยู่
ของนายไจปาล มันสุขานี ซ่ึงจะถึงคราวออกจากต าแหน่งในการประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
1/2563  
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• จากรายนามกรรมการข้างต้น เน่ืองจากนายธีระ วิภูชนิน ได้มีอายุครบตามหลักเกณฑ์การจ ากัดอายุของ
กรรมการท่ี 70 ปี ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษทัฯ ดังนั้น ท่านจึงขอสละสิทธ์ิในการไดร้ับ
การเสนอช่ือให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ ดงันั้น กรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระ
และอาจจะได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกวาระ จึงได้แก่ นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม นายคูชรู คาลี วาเดีย  
และนายกอตมั คูรานา 

• บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในคร้ังน้ีได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ จาก
คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการสรรหา ถึงความหลากหลายในคุณสมบติัของคณะกรรมการ ซ่ึง
รวมถึง เพศ  อายุ คุณวุฒิ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ (รวมทั้งผลการปฏิบัติงานใน
ฐานะกรรมการบริษทัฯในช่วงท่ีผ่านมา)  

• ตามขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่าควรให้กรรมการดงักล่าว
ทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้รับต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง ซ่ึงกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีคุณสมบติัท่ี
เหมาะสมเป็นอย่างย่ิง และมีประสบการณ์อนักวา้งขวางเก่ียวกับธุรกิจการคา้ การเงิน และการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ ซ่ึงเป็นท่ีคาดหมายว่าบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์ 
ขอ้เสนอแนะและวิสัยทศัน์ของท่านเหล่าน้ีท่ีจะไดน้ ามาสู่คณะกรรมการบริษทั 

• ประวติัของกรรมการทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งขอ้มูลจ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ปรากฏ
ตาม เอกสารแนบ 3 พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระกลับเข้ารับต าแหน่งต่อไปอีก
วาระหน่ึง โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี  

1. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม  กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบริหาร 
2. นายคูชรู คาลี วาเดีย  กรรมการ 
3. นายกอตมั คูรานา  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 

7.   เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการใหม่จ านวน 2 ท่าน เข้าด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  

• ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 15 ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการคนใหม่ดว้ยคะแนนเสียงส่วน
ใหญ่ของท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น 

• คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการสรรหา ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความ
หลากหลายของคุณสมบติัของบุคคลท่ีเสนอ ซ่ึงรวมถึง เพศ  อายุ คุณวุฒิ ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และ
ความสามารถ  
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• คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการสรรหาไดเ้สนอให้แต่งตั้งนางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระ และนางสาวสิรสา สุภาวศิน เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ หลังจากได้กลั่นกรอง
และพิจารณาอย่างรอบคอบถึงคุณสมบติั รวมถึงความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถของคุณเพญ็ศรี    
สุธีรศานต์ และคุณสิรสา สุภาวศิน ส าหรับการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ประวติัของคุณเพญ็ศรี สุธีรศานต์ 
ปรากฏตาม เอกสารแนบ 4 และประวติัของคุณสิรสา สุภาวศิน ปรากฏตาม เอกสารแนบ 5 พร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชุมฉบับน้ี ในปัจจุบนัคุณสิรสา สุภาวศิน ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ (ฝ่ายกฎหมาย) ของ
บริษทัฯ  และไดท้ างานกบับริษทัฯ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2554 

• คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ รวมทั้งกรรมการอิสระทุกท่าน ไม่มีความสัมพนัธ์ รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์ท่ี
ขดัแยง้กนักบับริษทัฯ บริษทัในเครือ ผูบ้ริหาร หรือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ อนัอาจท าให้มีผลต่อการ
ขาดความเป็นอิสระในการพิจารณา และแสดงความเห็น 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าคุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ และคุณสิรสา สุภาวศิน             
มีความเหมาะสม และไดเ้ล็งเห็นถึงคุณประโยชน์อย่างมากมายท่ีท่านจะสร้างให้แก่คณะกรรมการบริษทัฯ และต่อ
บริษทัฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งคุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เป็นกรรมการ
อิสระ และแต่งตั้งคุณสิรสา สุภาวศิน เป็นกรรมการของบริษทัฯ 

 
8.  เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ส าหรับปี 2563 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  

• มาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 16 ก าหนดให้
ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นผูก้  าหนดบ าเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ 

• คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนจากมาตรฐานสากล ฐานะทางการเงินและ
ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และไดเ้ปรียบเทียบกับบริษทัจดทะเบียนอ่ืนรวมทั้งบริษทัในกลุ่มขนส่งทั้ง
ในประเทศไทยและต่างประเทศ  

• ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื ่นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษทัในกลุ่มเดียวกนั พร้อมกบัรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ
ท่ีบริษทัฯ จ่ายไปในปี 2562 ไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ในหน้า 81 ถึง 82 

• ในส่วนของหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแล
กิจการไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ในหน้า 157 และหน้า 159 ถึง 160    

• คณะกรรมการบริษัทฯ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ขอเสนอค่าตอบแทน
กรรมการส าหรับปี 2563 ในรูปแบบค่าตอบแทนประจ า และไม่มีค่าตอบแทนอื่น โดยจ่ายเป็นราย                 
ไตรมาส ๆ ละเท่า ๆ กนั* ดงัต่อไปน้ี 



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

8

 
 

หน้า 8 จาก 10 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ส าหรับต าแหน่ง ค่าตอบแทนที่เสนอ 
ส าหรับปี 2563 ค่าตอบแทนในปี 2562 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 1,200,000 บาท 1,200,000 บาท 
กรรมการบริษทั 550,000 บาท 550,000 บาท 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ก ากบัดูแลกิจการ  
(ค่าตอบแทนเพิ่มเติมส าหรับกรรมการชุดย่อย) 

400,000 บาท 400,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ  
(ค่าตอบแทนเพิ่มเติมส าหรับกรรมการชุดย่อย)  200,000 บาท 200,000 บาท 

รวม  (ตามโครงสร้างปัจจุบันของ
คณะกรรมการบริษัทฯ) 8,050,000 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 

    ** ค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2563 ซ่ึงประกอบไปดว้ยกรรมการ 12 ท่าน (ปี 2562: 11 ท่าน) 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการจึงเสนอให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 ตาม
ตารางท่ีเสนอขา้งตน้และขอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติั 

 
9. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินจ านวน 1.75 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินส ารองส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สังคม 

 เหตุผลและข้อเท็จจริง 

• ตามข้อบังคบัของบริษทัฯ ข้อ 55 คณะกรรมการบริษทัฯ อาจเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นลงมติให้จัดสรร
เงินทุนส ารองอื่นตามท่ีเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการด าเนินการของบริษทัฯ ดว้ยก็ได ้

• บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีเจตนารมณ์ที่จะด าเนินธุรกิจอย่าง
มีคุณธรรมควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม บริษทัฯ ตระหนักดีว่าการท่ี
บริษทัฯ มีเรือเดินทะเลเดินเรืออยู่ทั่วโลก และเรือได้ถือธงสัญชาติไทยนั้นซ่ึงถือเป็นเสมือนตัวแทนของ
ประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของบริษทัฯ ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัต่างๆ อย่างเคร่งครัด 

• บริษทัฯ ก าหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเร่ืองท่ีส าคัญ ซ่ึงบริษทัฯ ได้บัญญัติเร่ืองดังกล่าวไวใ้น
พนัธกิจ และภารกิจของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะจัดสรรก าไรจ านวนร้อยละ 0.50 ของก าไรสุทธิจากงบ
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

 
 

หนา้ 9 จาก 10 

การเงินรวมของบริษทั ซึ+ งจะมีจาํนวนขัDนตํ+า 1.75 ลา้นบาท และไม่เกิน 25 ลา้นบาทต่อปี ใหเ้ป็นเงินสาํรอง

สําหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม สําหรับการใช้เงินสํารองดงักล่าวจะพิจารณาโดยผูบ้ริหาร

ระดับสูง และ/หรือคณะกรรมการของบริษทัฯ และนําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื+อ

ตรวจสอบเป็นระยะหรืออยา่งนอ้ยปีละหนึ+งครัD ง สาํหรับปี 2562 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรเงินจาํนวน 1.75 ลา้น

บาท เพื+อเป็นเงินสาํรองสาํหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ทัDงนีD  ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2562 ยอด

คงเหลือของเงินสาํรองสาํหรับกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมมีจาํนวน 17.70 ลา้นบาท 

ความเห็นคณะกรรมการ ที+ประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติัการจดัสรรเงินจาํนวน 1.75 ลา้นบาท เพื+อเป็นเงินสํารอง

สาํหรับกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม  

 

บริษทัฯ ใคร่ขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และวธีิการประชุมดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั บริษทัฯ 

ขอแนะนาํใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะที+ประสงคจ์ะเขา้ร่วมการประชุมศึกษาขอ้ปฏิบติัสาํหรับการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ผา่น

สื+ออิเลก็ทรอนิกส์โดยละเอียด และปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัดงักล่าว (เอกสารแนบ 6) 

อนึ+ ง แบบฟอร์มการมอบฉันทะไดแ้นบมาพร้อมนีDสาํหรับผูถื้อหุ้นที+ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผ่านสื+ออิเล็กทรอนิกส์ได ้โดย

สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื+น หรือ กรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่านใดท่านหนึ+ งดงัต่อไปนีD  เขา้ร่วมประชุมและออกเสียง

แทน 

1. นายกาํธร ศิลาอ่อน  กรรมการอิสระ  อาย ุ48 ปี 

ที+อยู่เลขที+ 363 ซอยทองหล่อ 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

ประเทศไทย  

2. นายชัยภทัร ศรีวสิารวาจา  กรรมการอิสระ  อาย ุ60 ปี 

ที+อยู่เลขที+ 287 อาคารลิเบอร์ตีDสแควร์ ชัDน 16 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

ประเทศไทย  

 

โดยกรรมการท่านดงักล่าวนัDนไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ทัDงนีD  โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือชื+อใน

หนงัสือมอบฉนัทะปรากฏตาม เอกสารแนบ 8 และส่งหนงัสือมอบฉนัทะและสาํเนาเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ ใหบ้ริษทัฯ 

ภายในวนัที$ 1 กรกฎาคม 2563 ผา่นช่องทางดงันีD  

• ผา่นทาง e-mail: legal@precioushipping.com หรือ sirasa@precioushipping.com หรือ 

• ทางไปรษณีย:์ ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั พรีเชียส ชิพปิD ง จาํกดั (มหาชน) เลขที+ 8 ชัDน 9 ถนน

สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

 

 



บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน)

10

 
 

หน้า 10 จาก 10 

 
 
 
ผูถ้ือหุ้นท่านใดมคีวามประสงคจ์ะขอรับรายงานประจ าปี 2562 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 
ปรากฏตาม เอกสารแนบ 9 และส่งกลบัมายงัส านกังานของบริษทัฯ  เลขท่ี 8 ถนนสาทรเหนือ ชั้น 9 แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย เพื่อทางบริษทัฯ จะไดจ้ดัส่งให้ท่านต่อไป หรือท่านสามารถดูรายงานประจ าปี 2562 
ตามลิงคด์า้นล่างน้ี นอกเหนือจากในเอกสารประกอบหนงัสือเชิญประชุมผูถ้ือหุ้นฉบบัน้ีในรูปแบบ QR Code  
 
http://www.preciousshipping.com/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=159&lang=th 
 
 

เพื่อและในนามของคณะกรรมการ 
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด (มหาชน) 

 
 

_______________________________ 
(นายธีระ วิภูชนิน) 

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ � 
[ สําหรับวาระที� � ] 

สําเนารายงานการประชุมสามัญประจาํปีผู้ถอืหุ้น 
ครั�งที� �/���� 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

 
 

หน้า 10 จาก 10 

 
 
 
ผูถ้ือหุ้นท่านใดมคีวามประสงคจ์ะขอรับรายงานประจ าปี 2562 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 
ปรากฏตาม เอกสารแนบ 9 และส่งกลบัมายงัส านกังานของบริษทัฯ  เลขท่ี 8 ถนนสาทรเหนือ ชั้น 9 แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย เพื่อทางบริษทัฯ จะไดจ้ดัส่งให้ท่านต่อไป หรือท่านสามารถดูรายงานประจ าปี 2562 
ตามลิงคด์า้นล่างน้ี นอกเหนือจากในเอกสารประกอบหนงัสือเชิญประชุมผูถ้ือหุ้นฉบบัน้ีในรูปแบบ QR Code  
 
http://www.preciousshipping.com/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=159&lang=th 
 
 

เพื่อและในนามของคณะกรรมการ 
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด (มหาชน) 

 
 

_______________________________ 
(นายธีระ วิภูชนิน) 

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ � 
[ สําหรับวาระที� � ] 

สําเนารายงานการประชุมสามัญประจาํปีผู้ถอืหุ้น 
ครั�งที� �/���� 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

28



29
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บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน)

 



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)
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เอกสารแนบ � 
[ สําหรับวาระที� 6 ] 

ประวตักิรรมการท่านที�ต้องออกตามวาระ 
และได้รับการเสนอชื�อให้กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งอกีครั�ง 

 
 

 

 

 

 

        นายคาลดิ มอยนูดดนิ ฮาชิม 

ประเภทของกรรมการที�เสนอแต่งตั�ง กรรมการ (กรรมการบริหาร) 
อายุ   66 ปี 
ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษทัฯ  กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร /  

   กรรมการบริหารจดัการความเสี�ยง 
วนัที�ได้รับการแต่งตั�งให้ดาํรงตําแหน่งในคณะกรรมการฯ 11 มกราคม 2537  
ประวตักิารศึกษา ปริญญาโทดา้นการบริหารสาขาการเงิน มหาวิทยาลยับอมเบย ์

ประวตักิารอบรม 

»  2548 สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

(IOD) ซึ�งไดรั้บประกาศนียบตัร สถาบนักรรมการบริษทัไทย  

“Directors Certification Program” (DCP) Class 57/2005 
ความเชี�ยวชาญ อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี การเงิน การวางแผนกลยทุธ์ กฎหมายพาณิชยนาวี 

และการประชาสัมพนัธ์และการสื�อสาร 
ประสบการณ์ 

»  2537 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 

»  2534 – 2536 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั   
(แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เมื�อปี 2537) 

»  2527 - 2534 หวัหนา้แผนกชิพปิ� ง บริษทั จีพี คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 

»  2522 - 2526 ผูบ้ริหารอาวโุส บริษทั แพนโอเชี�ยน นาวิเกชั�น แอน เทรดดิ�ง พีทีอี จาํกดั 
อาชีพหลกั กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบริหาร บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั 

(มหาชน) 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

 
 

 

 

 

 

        นายคาลดิ มอยนูดดนิ ฮาชิม 

ประเภทของกรรมการที�เสนอแต่งตั�ง กรรมการ (กรรมการบริหาร) 
อายุ   66 ปี 
ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษทัฯ  กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร /  

   กรรมการบริหารจดัการความเสี�ยง 
วนัที�ได้รับการแต่งตั�งให้ดาํรงตําแหน่งในคณะกรรมการฯ 11 มกราคม 2537  
ประวตักิารศึกษา ปริญญาโทดา้นการบริหารสาขาการเงิน มหาวิทยาลยับอมเบย ์

ประวตักิารอบรม 

»  2548 สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

(IOD) ซึ�งไดรั้บประกาศนียบตัร สถาบนักรรมการบริษทัไทย  

“Directors Certification Program” (DCP) Class 57/2005 
ความเชี�ยวชาญ อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี การเงิน การวางแผนกลยทุธ์ กฎหมายพาณิชยนาวี 

และการประชาสัมพนัธ์และการสื�อสาร 
ประสบการณ์ 

»  2537 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 

»  2534 – 2536 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั   
(แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เมื�อปี 2537) 

»  2527 - 2534 หวัหนา้แผนกชิพปิ� ง บริษทั จีพี คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 

»  2522 - 2526 ผูบ้ริหารอาวโุส บริษทั แพนโอเชี�ยน นาวิเกชั�น แอน เทรดดิ�ง พีทีอี จาํกดั 
อาชีพหลกั กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบริหาร บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั 

(มหาชน) 
  



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)
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นายคาลดิ มอยนูดดนิ ฮาชิม (ต่อ) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอื�น 

บริษทัที�เกี�ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี  

บริษทัที�ไม่เกี�ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัที�เกี�ยวข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 

(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 
กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จาํนวน 53 บริษทั 

(บริษทัยอ่ยที� �-�, �, ��-��, �� และ ��-�� ในหนา้ ��-�� 

ของรายงานประจาํปี 2562) 
กจิการ/องค์กรอื�น 1. รองประธานคณะกรรมการ The Swedish Club, 

ประเทศสวีเดน 

2. Regional Committee Member, American Bureau of 

Shipping 

3. Austral-Asia Regional Committee Member, Bureau 

Veritas 

4. Trustee, Sackhumvit Trust, Bangalore, India 

 

จาํนวนหุ้นที�ถือ (หุ้น) ณ สิ�นปี พ.ศ. 2562

รายละเอยีด ณ วนัที�   
1 มกราคม 2562 

ได้มา 
ในปี 2562 

จาํหน่าย 
ในปี 2562 

จาํนวนหุ้นที� 
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 
ในปี 2562 

ณ วนัที� 
31 ธันวาคม 2562 

โดยตนเอง 131,476,275 10,000 - 10,000 131,486,275   

(ร้อยละ 8.43 

ของหุน้ทั�งหมดที�
เรียกชาํระแลว้) 

โดยคู่สมรส หรือบุตรที�
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- - - - - 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอื�นหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด  

  
หลกัเกณฑ์การสรรหา  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาให้

แต่งตั�ง นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กลบัเขา้รับตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง 

(รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบันี�  หนา้ � – 6) 
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นายคาลดิ มอยนูดดนิ ฮาชิม (ต่อ) 

ผลการดาํเนินงานที�ผ่านมา 
 พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจสาํคญั และแผนกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของบริษทัฯซึ� งเสนอโดย      
ฝ่ายบริหารและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที�วางไว ้

 ให้ขอ้เสนอแนะที�เป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯเพื�อสร้างมูลค่าเพิ�มและความสามารถในการ
แข่งขนัอยา่งย ั�งยืน 

 ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจบนพื�นฐานของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีโดยส่งเสริมใหมี้การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั�งผลกัดนัใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

 กาํหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 

การประชุมในปี ���� การเข้าร่วมประชุม / จาํนวนการประชุมทั�งหมด 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 5/5 ครั� ง 
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 6/6 ครั� ง 
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   นายคูชรู คาล ีวาเดยี 
ประเภทของกรรมการที�เสนอแต่งตั�ง กรรมการ  (กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร) 
อายุ   56 ปี 
ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษทัฯ  กรรมการ  
วนัที�ได้รับการแต่งตั�งให้ดาํรงตําแหน่งในคณะกรรมการฯ 20 สิงหาคม 2542  
ประวตักิารศึกษา ปริญญาตรี - สถิติ, คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยับอมเบย ์

ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตจากสถาบนัผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศอินเดีย 

ประวตักิารอบรม 

»  2548  สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) ซึ�งไดรั้บประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

“Directors Certification Program” (DCP) Class 64/2005 

ความเชี�ยวชาญ                                        การเงิน และบญัชี กฎหมาย การวางแผนกลยุทธ์ การจดัการความเสี�ยง และ
การกาํกบัดูแลกิจการ 

ประสบการณ์ 

» 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แกมมอน เอน็จิเนียร์ส แอนด ์คอนแทรคเตอร์ส ไพรเวท  
  ลิมิเตด็ ประเทศอินเดีย 

» 2556 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

» 2542 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 

» 2542 – 2562 กรรมการ (การเงิน) และกรรมการบริหาร บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั  
  (มหาชน) 

» 2537 – 2542 กรรมการ (การเงินและบญัชี) กลุ่มบริษทั แมก็ซ์วิน จาํกดั 

» 2540 – 2541 ผูอ้าํนวยการ (การเงินและการจดัการ) บริษทั ชวัร์เทก็ซ์ จาํกดั 

» 2533 – 2537 ผูจ้ดัการแผนกบญัชีและการเงิน กลุ่มบริษทั แมก็ซ์วิน จาํกดั 

» 2531 – 2533 ผูช่้วยผูจ้ดัการ บริษทั เอ.เอฟ.เฟอร์กสูนั แอนด ์โค 

อาชีพหลกั  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
   กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 

   กรรมการบริหาร บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จาํกดั 
  

 
 

นายคูชรู คาล ีวาเดยี (ต่อ) 
 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอื�น 

บริษทัที�เกี�ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
กรรมการในคณะกรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการ - 

บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  

บริษทัที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
1. กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั แมกซ์วิน บิล
เดอร์ส จาํกดั* 

(ใหบ้ริการดา้นโรงแรมและดา้นบริหารจดัการ) 

2. กรรมการ บริษทั ดิ เอเทรียม โฮเตล็ จาํกดั 

3. กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (เมียน
มาร์) จาํกดั 

4. ประธานคณะกรรมการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น 
(กมัพชูา) จาํกดั 

�. กรรมการ บริษทั ซีเอน็ที โฮลดิ�งส์ จาํกดั 

�. กรรมการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น เอนเนอร์จี 
โซลชูนัส์ จาํกดั 

7. กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร บริษทั แกมมอน เอ็นจิ
เนียร์ส แอนด์ คอนแทรคเตอร์ส ไพรเวท ลิมิเต็ด 
ประเทศอินเดีย 

* หมายเหตุ : อ้างอิง “รายการที� เกี�ยวโยงกัน” ในหน้า   
��� ของรายงานประจาํปี 2562 

บริษทัที�ไม่เกี�ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี  

บริษทัที�เกี�ยวข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 

(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 
ไม่มี 

กจิการ/องค์กรอื�น ไม่มี 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)
 

 

นายคูชรู คาล ีวาเดยี (ต่อ) 
 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอื�น 

บริษทัที�เกี�ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
กรรมการในคณะกรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการ - 

บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  

บริษทัที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
1. กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั แมกซ์วิน บิล
เดอร์ส จาํกดั* 

(ใหบ้ริการดา้นโรงแรมและดา้นบริหารจดัการ) 

2. กรรมการ บริษทั ดิ เอเทรียม โฮเตล็ จาํกดั 

3. กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (เมียน
มาร์) จาํกดั 

4. ประธานคณะกรรมการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น 
(กมัพชูา) จาํกดั 

�. กรรมการ บริษทั ซีเอน็ที โฮลดิ�งส์ จาํกดั 

�. กรรมการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น เอนเนอร์จี 
โซลชูนัส์ จาํกดั 

7. กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร บริษทั แกมมอน เอ็นจิ
เนียร์ส แอนด์ คอนแทรคเตอร์ส ไพรเวท ลิมิเต็ด 
ประเทศอินเดีย 

* หมายเหตุ : อ้างอิง “รายการที� เกี�ยวโยงกัน” ในหน้า   
��� ของรายงานประจาํปี 2562 

บริษทัที�ไม่เกี�ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี  

บริษทัที�เกี�ยวข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 

(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 
ไม่มี 

กจิการ/องค์กรอื�น ไม่มี 
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นายคูชรู คาล ีวาเดยี (ต่อ) 
 
จาํนวนหุ้นที�ถือ (หุ้น) ณ สิ�นปี พ.ศ. 2562 

รายละเอยีด ณ วนัที�   
1 มกราคม 2562 

ได้มา 
ในปี 2562 

จาํหน่าย 
ในปี 2562 

จาํนวนหุ้นที� 
เพิ�มขึ�น 

(ลดลง)  ในปี 
2562 

ณ วนัที� 
31 ธันวาคม 2562 

โดยตนเอง 1,117,650 - - - 1,117,650   

(ร้อยละ 0.07 

ของหุน้ทั�งหมดที�
เรียกชาํระแลว้) 

โดยคู่สมรส หรือบุตรที�
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- - - - - 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอื�นหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 

หลกัเกณฑ์การสรรหา  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาให้
แต่งตั�งนายคูชรู คาลี วาเดีย กลบัเขา้รับตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง 

(รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบันี�  หนา้ � – 6) 
ผลการดาํเนินงานที�ผ่านมา 
 พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจสําคญัและแผนกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของบริษทัฯซึ� งเสนอโดย    
ฝ่ายบริหารและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที�วางไว ้

 ให้ขอ้เสนอแนะที�เป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯเพื�อสร้างมูลค่าเพิ�มและความสามารถในการ
แข่งขนัอยา่งย ั�งยืน 

 ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจบนพื�นฐานของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีโดยส่งเสริมให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั�งผลกัดนัใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

 กาํหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 
การประชุมในปี ���� การเข้าร่วมประชุม / จาํนวนการประชุมทั�งหมด 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 5/5 ครั� ง 
การประชุมคณะกรรมการบริหาร* 1/1 ครั� ง 

* ได้ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการบริหารในเดอืนเมษายน ���� 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)
 

 

 
 
 
  
   
    
   นายกอตมั คูรานา 
ประเภทของกรรมการที�เสนอแต่งตั�ง กรรมการ (กรรมการบริหาร) 
อายุ   43 ปี 
ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษทัฯ  กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการ (การเงิน)* 

   (*ผูที้�มีหนา้ที�ดูแลรับผิดชอบสูงสุดดา้นการเงินและการบญัชีในบริษทั)  
วนัที�ได้รับการแต่งตั�งให้ดาํรงตําแหน่งในคณะกรรมการฯ 11 กมุภาพนัธ์ ���� 
ประวตักิารศึกษา MBA จาก INSEAD ประเทศฝรั�งเศส 

   Chartered Financial Analyst จากสถาบนั CFA สหรัฐอเมริกา 
   BA Economics จาก University of Rochester สหรัฐอเมริกา 

ประวตักิารอบรม 
»  ธนัวาคม 2562 - มกราคม ����        หลกัสูตร E-Learning CFO Orientation จดัโดยตลาดหลกัทรัพย ์

                                                           แห่งประเทศไทย 
»  กรกฎาคม 2562           เขา้ร่วม CFO Innovation Thailand Forum in Bangkok 

» พฤษภาคม 2562                          เขา้ร่วม The Capital Link International Shipping Forum in Shanghai 

ความเชี�ยวชาญ                                     การเงิน อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และการวางแผนกลยทุธ์  
ประสบการณ์ 

» 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ (การเงิน) บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 

» 2561 -2562            ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายการเงิน บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 

» 2560 - 2561            กรรมการ Drewry Financial Research Services ประเทศอินเดีย 

» 2558 - 2559            ที�ปรึกษาอาวโุส Galway Group ประเทศอินเดีย 

» 2547 - 2557            ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่าย Structured Asset Finance ธนาคาร DVB  

                ลอนดอน และประเทศสิงคโปร์ 

» 2543 - 2546            ผูจ้ดัการ Pacific Shipping มุมไบ ประเทศอินเดีย 

» 2541 - 2542            ที�ปรึกษา Synygy ฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา 

อาชีพหลกั  กรรมการบริหาร และกรรมการ (การเงิน)  
 บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน)  
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นายกอตมั คูรานา (ต่อ) 
 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอื�น 

บริษทัที�เกี�ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัที�ไม่เกี�ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี  

บริษทัที�เกี�ยวข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 

(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

1. กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จาํนวน 53 บริษทั 

(บริษทัยอ่ยที� �-�, �, ��-��, �� และ ��-�� ในหนา้ ��-
12 ของรายงานประจาํปี 2562) 

2. ผูช้าํระบญัชีในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จาํนวน � บริษทั 
(บริษทัยอ่ยที� �, �-�, ��-�� และ �� ในหนา้ ��-��ของ
รายงานประจาํปี 2562) 

กจิการ/องค์กรอื�น ไม่มี 
 

จาํนวนหุ้นที�ถือ (หุ้น) ณ สิ�นปี พ.ศ. 2562 

รายละเอยีด ณ วนัที�   
1 มกราคม 2562 

ได้มา 
ในปี 2562 

จาํหน่าย 
ในปี 2562 

จาํนวนหุ้นที� 
เพิ�มขึ�น 

(ลดลง)  ในปี 
2562 

ณ วนัที� 
31 ธันวาคม 2562 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรที�
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- - - - - 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอื�นหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 

หลกัเกณฑ์การสรรหา  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาให้
แต่งตั�งนายกอตมั คูรานา กลบัเขา้รับตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง 

(รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบันี�  หนา้ � – 6) 
ผลการดาํเนินงานที�ผ่านมา 
 พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจสําคญัและแผนกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของบริษทัฯซึ� งเสนอโดย    
ฝ่ายบริหารและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที�วางไว ้

 ให้ขอ้เสนอแนะที�เป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯเพื�อสร้างมูลค่าเพิ�มและความสามารถในการ
แข่งขนัอยา่งย ั�งยืน 

 ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจบนพื�นฐานของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีโดยส่งเสริมให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั�งผลกัดนัใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

 กาํหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 

 

 

 
 

นายกอตมั คูรานา (ต่อ) 
 

 
การประชุมในปี ���� การเข้าร่วมประชุม / จาํนวนการประชุมทั�งหมด 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร* 5/5 ครั� ง 

* ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการบริหารในเดอืนเมษายน ���� 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

 
 

นายกอตมั คูรานา (ต่อ) 
 

 
การประชุมในปี ���� การเข้าร่วมประชุม / จาํนวนการประชุมทั�งหมด 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร* 5/5 ครั� ง 

* ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการบริหารในเดอืนเมษายน ���� 
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เอกสารแนบ � 
[ สําหรับวาระที� � ] 

ประวตัขิองบุคคลที�เสนอเพื�อรับการแต่งตั�งเป็นกรรมการอสิระ
และคาํนิยามของกรรมการอสิระ 

 
 

 

 

 

 

    นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต์ 

 
ประเภทของกรรมการที�เสนอแต่งตั�ง กรรมการอิสระ  
อายุ   52 ปี 
ประวตักิารศึกษา บญัชีบณัฑิต (บญัชีตน้ทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

MBA, California State University, Hayward, USA  
ประวตักิารอบรม 

 2562 หลกัสูตร Leadership through Performance, INSEAD Future Leader Summit 

ประเทศสิงคโปร์  

 2561 หลกัสูตร Leading Disruptive Innovation with Design Thinking, โดย Stanford 

Center for Professional Development ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 2560   หลกัสูตร People, Culture, and Performance: Strategies  

   โดยมหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 2560   GNH and Business Journey in Bhutan, โดย GNH Center Bhutan ประเทศภูฏาน 

 2558   หลกัสูตร Proteus: Creative Encounters to Inspire Leaders 

   โดย London Business School ประเทศองักฤษ 

 2554   หลกัสูตร Breakthrough Program for Senior Executives, โดย IMD  
   ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์

 2553   หลกัสูตร Successful Formulation and Execution Strategy (SFE) โดยสมาคม 

   ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 2550   หลกัสูตร Director Certificate Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั 

   กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ความเชี�ยวชาญ                                 บญัชีและการเงิน วานิชธนกิจ บรรษทัภิบาล ความยั�งยืนขององคก์ร 

ประสบการณ์  
 2544 - 2548    ที�ปรึกษาดา้นการเงิน โครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ สาํนกังาน 

 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

 
 

 

 

 

 

    นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต์ 

 
ประเภทของกรรมการที�เสนอแต่งตั�ง กรรมการอิสระ  
อายุ   52 ปี 
ประวตักิารศึกษา บญัชีบณัฑิต (บญัชีตน้ทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

MBA, California State University, Hayward, USA  
ประวตักิารอบรม 

 2562 หลกัสูตร Leadership through Performance, INSEAD Future Leader Summit 

ประเทศสิงคโปร์  

 2561 หลกัสูตร Leading Disruptive Innovation with Design Thinking, โดย Stanford 

Center for Professional Development ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 2560   หลกัสูตร People, Culture, and Performance: Strategies  

   โดยมหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 2560   GNH and Business Journey in Bhutan, โดย GNH Center Bhutan ประเทศภูฏาน 

 2558   หลกัสูตร Proteus: Creative Encounters to Inspire Leaders 

   โดย London Business School ประเทศองักฤษ 

 2554   หลกัสูตร Breakthrough Program for Senior Executives, โดย IMD  
   ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์

 2553   หลกัสูตร Successful Formulation and Execution Strategy (SFE) โดยสมาคม 

   ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 2550   หลกัสูตร Director Certificate Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั 

   กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ความเชี�ยวชาญ                                 บญัชีและการเงิน วานิชธนกิจ บรรษทัภิบาล ความยั�งยืนขององคก์ร 

ประสบการณ์  
 2544 - 2548    ที�ปรึกษาดา้นการเงิน โครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ สาํนกังาน 

 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 
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นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต์ (ต่อ) 
 
ตาํแหน่งอื�น ๆ  

 2541 - 2544      รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวานิชธนกิจ Dresdner Kleinwort Benson 
 2536 - 2541     ผูจ้ดัการฝ่ายวานิชธนกิจ SBC Warburg 
 ธนัวาคม ���� - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา  

 บริษทั เรดดี�แพลนเน็ต จาํกดั 

 เมษายน 2562 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 
 ���� - ปัจจุบนั คณะกรรมการสรรหาบญัชีจุฬาดีเด่น สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และ 

 การบญัชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 2558 - ปัจจุบนั  คณะกรรมการตดัสินโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการคา้ไทย 

    2557 -  ปัจจุบนั คณะกรรมการสรรหาครูผูฝึ้กสอนงานและจดัสรรขา้ราชการในโครงการพฒันา 

 นกับริหารการเปลี�ยนแปลงรุ่นใหม่ไปปฏิบติัราชการดา้นการบริหารจดัการ 

 หน่วยงานภาคเอกชน สาํนกังาน ก.พ.ร. 
 2555 - ปัจจุบนั คณะกรรมการองคก์รต่อตา้นคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) 
 2550 - ปัจจุบนั คณะอนุกรรมการพิจารณาหลกัทรัพยเ์กี�ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์

 ประเภทตราสารทุน และการบริหารกิจการของบริษทัที�ออกหลกัทรัพย ์สาํนกังาน 

 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 2550 - ปัจจุบนั  คณะกรรมการโครงการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย 

 

อาชีพหลกั   เลขาธิการและผูอ้าํนวยการ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย (2549 – ปัจจุบนั) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอื�น 

บริษทัที�เกี�ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี  

บริษทัที�ไม่เกี�ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 
(มหาชน) 

บริษทัที�ไม่ใช่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา 
บริษทั เรดดี�แพลนเน็ต จาํกดั 

บริษทัที�เกี�ยวข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 

(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต์ (ต่อ) 
 
 
กจิการ/องค์กรอื�น 1. คณะกรรมการสรรหาบญัชีจุฬาดีเด่น สมาคมนิสิตเก่า

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2. คณะกรรมการตัดสินโครงการประกาศเกียรติคุณ
จรรยาบรรณดีเด่น หอการคา้ไทย 

3. คณะกรรมการสรรหาครูผูฝึ้กสอนงานและจัดสรร
ข้า ร าชการ ในโครงการพัฒนานักบ ริหา ร ก า ร
เปลี�ยนแปลงรุ่นใหม่ไปปฏิบติัราชการดา้นการบริหาร
จดัการ หน่วยงานภาคเอกชน สาํนกังาน ก.พ.ร. 

4. คณะกรรมการองคก์รต่อตา้นคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) 

5. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลกัทรัพยเ์กี�ยวกบัการออก
และเสนอขายหลกัทรัพย ์ประเภทตราสารทุน และการ
บริหารกิจการของบริษทัที�ออกหลกัทรัพย ์สํานกังาน
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. คณะกรรมการโครงการสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการ
บริษทัจดทะเบียนไทย 

 

จาํนวนหุ้นที�ถือ (หุ้น) ณ สิ�นปี พ.ศ. 2562

รายละเอยีด ณ วนัที� 
31 ธันวาคม 2562 

โดยตนเอง - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - 

 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด   

รายละเอยีดเพิ�มเตมิในด้านลกัษณะความสัมพนัธ์ (สําหรับกรรมการอสิระ) 
การมีส่วนไดเ้สียต่อไปนี�ในบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ใน
ปัจจุบนัหรือในช่วงสองปีที�ผา่นมา 

 เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ ไม่เป็น 

 เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือ ที�ปรึกษากฎหมาย  ไม่เป็น 

 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญัซึ�งอาจส่งผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ที�ไดอ้ยา่งอิสระ  ไม่มี 

 

มคุีณสมบัตกิรรมการตามที�กฎหมายกาํหนด               ใช่ 
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นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต์ (ต่อ) 
 
 
กจิการ/องค์กรอื�น 1. คณะกรรมการสรรหาบญัชีจุฬาดีเด่น สมาคมนิสิตเก่า

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2. คณะกรรมการตัดสินโครงการประกาศเกียรติคุณ
จรรยาบรรณดีเด่น หอการคา้ไทย 

3. คณะกรรมการสรรหาครูผูฝึ้กสอนงานและจัดสรร
ข้า ร าชการ ในโครงการพัฒนานักบ ริหา ร ก า ร
เปลี�ยนแปลงรุ่นใหม่ไปปฏิบติัราชการดา้นการบริหาร
จดัการ หน่วยงานภาคเอกชน สาํนกังาน ก.พ.ร. 

4. คณะกรรมการองคก์รต่อตา้นคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) 

5. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลกัทรัพยเ์กี�ยวกบัการออก
และเสนอขายหลกัทรัพย ์ประเภทตราสารทุน และการ
บริหารกิจการของบริษทัที�ออกหลกัทรัพย ์สํานกังาน
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. คณะกรรมการโครงการสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการ
บริษทัจดทะเบียนไทย 

 

จาํนวนหุ้นที�ถือ (หุ้น) ณ สิ�นปี พ.ศ. 2562

รายละเอยีด ณ วนัที� 
31 ธันวาคม 2562 

โดยตนเอง - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - 

 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด   

รายละเอยีดเพิ�มเตมิในด้านลกัษณะความสัมพนัธ์ (สําหรับกรรมการอสิระ) 
การมีส่วนไดเ้สียต่อไปนี�ในบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ใน
ปัจจุบนัหรือในช่วงสองปีที�ผา่นมา 

 เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ ไม่เป็น 

 เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือ ที�ปรึกษากฎหมาย  ไม่เป็น 

 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญัซึ�งอาจส่งผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ที�ไดอ้ยา่งอิสระ  ไม่มี 

 

มคุีณสมบัตกิรรมการตามที�กฎหมายกาํหนด               ใช่ 
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นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต์ (ต่อ) 
 
 
หลกัเกณฑ์การสรรหา  คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาแลว้เห็นชอบให้เสนอ

แต่งตั�งนางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต ์เขา้รับตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

(รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบันี�  หนา้ �-�) 
 

คาํจาํกดัความของกรรมการอสิระ (Independent Director) 
 
กรรมการอสิระ (Independent Director)  

คือ กรรมการที�เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจดัการ ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งและ
ไม่มีหนา้ที�ในการบริหารจดัการในบริษทัฯ และหรือบริษทัย่อย ซึ� งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องบริษทัฯ และ/
หรือผูถื้อหุน้  

บริษทัฯ ไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ที�มีความเขม้กวา่กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้าํหนดไว ้

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระของบริษทัฯ 

1. กรรมการอิสระตอ้งถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทั
ร่วม หรือบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งนี�  ใหน้บัรวมหุน้ที�ถือโดยผูที้�เกี�ยวขอ้งดว้ย 

2. กรรมการอิสระตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษทัฯ และไม่เป็นผูบ้ริหาร พนกังาน หรือที�ปรึกษาผู ้
ไดรั้บเงินเดือนประจาํหรือค่าตอบแทนอื�นใดจากบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัที�
เกี�ยวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ในช่วงสอง (�) ปีก่อนวนัที�ไดรั้บการแต่งตั�งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

3. กรรมการอิสระตอ้งไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดส่้วนเสียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั�งใน
การบริหารดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้
รายใหญ่ของบริษทัฯ ในช่วงสอง (�) ปีก่อนวนัที�ไดรั้บการแต่งตั�งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

“ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหนึ�งรวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที�กระทาํเป็นปกติเพื�อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ รายการเกี�ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้ืม คํ�าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนี� สิน รวมถึงพฤติการณ์อื�นทาํนอง
เดียวกนัซึ�งเป็นผลใหบ้ริษทัฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนี� ที�ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ�งตั�งแต่ �� ลา้นบาทขึ�นไปหรือ
ตั�งแต่ร้อยละ � ของสินทรัพยที์�มีตวัตนสุทธิของบริษทั แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากวา่ 

4. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง
หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบ
บญัชีซึ�งมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั
สงักดัอยูใ่นช่วงสอง (�) ปีก่อนวนัที�ไดรั้บการแต่งตั�งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

 



47

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

คาํจาํกดัความของกรรมการอสิระ (Independent Director) 
 
กรรมการอสิระ (Independent Director)  

คือ กรรมการที�เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจดัการ ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งและ
ไม่มีหนา้ที�ในการบริหารจดัการในบริษทัฯ และหรือบริษทัย่อย ซึ� งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องบริษทัฯ และ/
หรือผูถื้อหุน้  

บริษทัฯ ไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ที�มีความเขม้กวา่กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้าํหนดไว ้

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระของบริษทัฯ 

1. กรรมการอิสระตอ้งถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทั
ร่วม หรือบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งนี�  ใหน้บัรวมหุน้ที�ถือโดยผูที้�เกี�ยวขอ้งดว้ย 

2. กรรมการอิสระตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษทัฯ และไม่เป็นผูบ้ริหาร พนกังาน หรือที�ปรึกษาผู ้
ไดรั้บเงินเดือนประจาํหรือค่าตอบแทนอื�นใดจากบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัที�
เกี�ยวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ในช่วงสอง (�) ปีก่อนวนัที�ไดรั้บการแต่งตั�งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

3. กรรมการอิสระตอ้งไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดส่้วนเสียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั�งใน
การบริหารดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้
รายใหญ่ของบริษทัฯ ในช่วงสอง (�) ปีก่อนวนัที�ไดรั้บการแต่งตั�งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

“ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหนึ�งรวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที�กระทาํเป็นปกติเพื�อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ รายการเกี�ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้ืม คํ�าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนี� สิน รวมถึงพฤติการณ์อื�นทาํนอง
เดียวกนัซึ�งเป็นผลใหบ้ริษทัฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนี� ที�ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ�งตั�งแต่ �� ลา้นบาทขึ�นไปหรือ
ตั�งแต่ร้อยละ � ของสินทรัพยที์�มีตวัตนสุทธิของบริษทั แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากวา่ 

4. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง
หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบ
บญัชีซึ�งมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั
สงักดัอยูใ่นช่วงสอง (�) ปีก่อนวนัที�ไดรั้บการแต่งตั�งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 
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5. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ เช่น ที�ปรึกษากฎหมาย ที�ปรึกษาทางการเงิน หรือ             
ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นซึ� งไดรั้บค่าบริการเกินกว่า � ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัในเครือ 
บริษทัร่วม บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง หรือจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ในช่วงสอง (�) ปีก่อนวนัที�ไดรั้บการ
แต่งตั�งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

6. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือความสัมพนัธ์ทางกฎหมาย รวมถึงผูที้�เกี�ยวขอ้ง
หรือญาติสนิทของกรรมการบริหารผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  

7. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูที้�ไดรั้บการแต่งตั�งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนในการรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
บริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ�งเป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  

8. กรรมการอิสระจะตอ้งปฏิบติัหน้าที�ในการแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ที� ที�ไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของกรรมการบริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่
ของบริษทัฯ รวมทั�งผูที้�เกี�ยวขอ้งหรือ ญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

 

คํานิยามของผู้ที�เกี�ยวข้อง (Related persons) 
ผูที้�เกี�ยวขอ้ง ความหมายจะรวมถึงผูที้�มีความสมัพนัธ์หรือเกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ ในระดบัที�ทาํใหก้รรมการอิสระไม่สามารถทาํ
หนา้ที�ไดอ้ยา่งอิสระหรือคล่องตวั เช่น คู่คา้ ลกูคา้ เจา้หนี�  ลกูหนี�  หรือผูที้�มีความเกี�ยวขอ้งทางธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญั เป็นตน้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ � 
[ สําหรับวาระที� � ] 

 
ประวตัขิองบุคคลที�เสนอเพื�อรับการแต่งตั�งเป็นกรรมการใหม่ 
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5. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ เช่น ที�ปรึกษากฎหมาย ที�ปรึกษาทางการเงิน หรือ             
ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นซึ� งไดรั้บค่าบริการเกินกว่า � ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัในเครือ 
บริษทัร่วม บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง หรือจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ในช่วงสอง (�) ปีก่อนวนัที�ไดรั้บการ
แต่งตั�งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

6. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือความสัมพนัธ์ทางกฎหมาย รวมถึงผูที้�เกี�ยวขอ้ง
หรือญาติสนิทของกรรมการบริหารผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  

7. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูที้�ไดรั้บการแต่งตั�งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนในการรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
บริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ�งเป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  

8. กรรมการอิสระจะตอ้งปฏิบติัหน้าที�ในการแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ที� ที�ไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของกรรมการบริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่
ของบริษทัฯ รวมทั�งผูที้�เกี�ยวขอ้งหรือ ญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

 

คํานิยามของผู้ที�เกี�ยวข้อง (Related persons) 
ผูที้�เกี�ยวขอ้ง ความหมายจะรวมถึงผูที้�มีความสมัพนัธ์หรือเกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ ในระดบัที�ทาํใหก้รรมการอิสระไม่สามารถทาํ
หนา้ที�ไดอ้ยา่งอิสระหรือคล่องตวั เช่น คู่คา้ ลกูคา้ เจา้หนี�  ลกูหนี�  หรือผูที้�มีความเกี�ยวขอ้งทางธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญั เป็นตน้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ � 
[ สําหรับวาระที� � ] 

 
ประวตัขิองบุคคลที�เสนอเพื�อรับการแต่งตั�งเป็นกรรมการใหม่ 
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    นางสาวสิรสา สุภาวศิน 

 
ประเภทของกรรมการที�เสนอแต่งตั�ง กรรมการ  
อายุ   36 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษทัฯ ผูอ้าํนวยการ - ฝ่ายกฎหมาย 
ประวตักิารศึกษา นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ จากสภาทนายความ 

ใบอนุญาตทนายความผูท้าํคาํรับรองลายมือชื�อและเอกสารจากสภาทนายความ 
ประวตักิารอบรม 

 เมษายน 2561 หลกัสูตรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย (DCP) Class   
 254/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 ตุลาคม 2556 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “CSR Knowledge Management” จดัโดยสถาบนั  
 ธุรกิจเพื�อสงัคม (CSRI) 

 กมุภาพนัธ์ 2556 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “New CG Principles 2012” จดัโดยสมาคมส่งเสริม 

 สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ตุลาคม 2553 เขา้อบรมหลกัสูตร“Effective Minute Taking” จดัโดยสมาคมส่งเสริม 

 สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 ตุลาคม 2551 เขา้อบรมหลกัสูตรกฎหมายธุรกิจ จดัโดย คณะนิติศาสตร์  
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ตุลาคม 2550 เขา้อบรมหลกัสูตร “Company Secretary Program” จดัโดยสมาคมส่งเสริม 

 สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 กนัยายน 2549 เขา้อบรมหลกัสูตรกฎหมายแรงงานธุรกิจ จดัโดย คณะนิติศาสตร์  
 มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 

ความเชี�ยวชาญ                                 กฎหมาย การควบคุมการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และการกาํกบัดูแลกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 
 

นางสาวสิรสา สุภาวศิน (ต่อ) 
 

ประสบการณ์ 

 2562 – ปัจจุบนั  ผูอ้าํนวยการ (กฎหมาย) บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 

 2560 – 2561  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ (กฎหมาย) บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 

 กรกฎาคม 2554 – 2559 ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดูแล บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั  
(มหาชน) 

 2550 – 2554 เจา้หนา้ที�กฏหมายอาวโุส บริษทั ยไูนเตด็ ไทย ชิปปิ� ง จาํกดั 

 2548 – 2549      เจา้หนา้ที�กฏหมาย บริษทั ไดกิ�น อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ตาํแหน่งอื�น ๆ     
 2561 – ปัจจุบนั   กรรมการ บริษทั ควอนตมั พีพีพี คอนซลัติ�ง จาํกดั 

 2560 – ปัจจุบนั   กรรมการ บริษทั คิวไอซี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 
อาชีพหลกั ผูอ้าํนวยการ (กฎหมาย) บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 

 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอื�น 

บริษทัที�เกี�ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ บริษทัที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
1. กรรมการ บริษทั ควอนตมั พีพีพี คอนซลัติ�ง จาํกดั 

2. กรรมการ บริษทั คิวไอซี (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัที�ไม่เกี�ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัที�เกี�ยวข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 

(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 
ไม่มี 

กจิการ/องค์กรอื�น ไม่มี 

 

จาํนวนหุ้นที�ถือ (หุ้น) ณ สิ�นปี พ.ศ. 2562

รายละเอยีด ณ วนัที� 
31 ธันวาคม 2562 

โดยตนเอง - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - 

 
ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด  

  
หลกัเกณฑ์การสรรหา  คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาแลว้เห็นชอบให้เสนอ

แต่งตั�งนางสาวสิรสา สุภาวศิน เขา้รับตาํแหน่งกรรมการ 

(รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบันี�  หนา้ �-�) 
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นางสาวสิรสา สุภาวศิน (ต่อ) 
 

ประสบการณ์ 

 2562 – ปัจจุบนั  ผูอ้าํนวยการ (กฎหมาย) บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 

 2560 – 2561  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ (กฎหมาย) บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 

 กรกฎาคม 2554 – 2559 ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดูแล บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั  
(มหาชน) 

 2550 – 2554 เจา้หนา้ที�กฏหมายอาวโุส บริษทั ยไูนเตด็ ไทย ชิปปิ� ง จาํกดั 

 2548 – 2549      เจา้หนา้ที�กฏหมาย บริษทั ไดกิ�น อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ตาํแหน่งอื�น ๆ     
 2561 – ปัจจุบนั   กรรมการ บริษทั ควอนตมั พีพีพี คอนซลัติ�ง จาํกดั 

 2560 – ปัจจุบนั   กรรมการ บริษทั คิวไอซี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 
อาชีพหลกั ผูอ้าํนวยการ (กฎหมาย) บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 

 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอื�น 

บริษทัที�เกี�ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ บริษทัที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
1. กรรมการ บริษทั ควอนตมั พีพีพี คอนซลัติ�ง จาํกดั 

2. กรรมการ บริษทั คิวไอซี (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัที�ไม่เกี�ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัที�เกี�ยวข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 

(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 
ไม่มี 

กจิการ/องค์กรอื�น ไม่มี 

 

จาํนวนหุ้นที�ถือ (หุ้น) ณ สิ�นปี พ.ศ. 2562

รายละเอยีด ณ วนัที� 
31 ธันวาคม 2562 

โดยตนเอง - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - 

 
ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด  

  
หลกัเกณฑ์การสรรหา  คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาแลว้เห็นชอบให้เสนอ

แต่งตั�งนางสาวสิรสา สุภาวศิน เขา้รับตาํแหน่งกรรมการ 

(รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบันี�  หนา้ �-�) 
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เอกสารแนบ 6 

 

 
ข้อปฏิบัตสํิาหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 

ผ่านสื=ออเิลก็ทรอนิกส์และการมอบฉันทะ 
 

 ข้อปฏิบัติส ำหรับกำรเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) และกำรมอบฉันทะ  

1. ผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์เข้ำร่วมประชุม E-AGM 
1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ท่ีแนบมำกบั       

ขอ้ปฏิบติัฯน้ีโดยขอให้ท่ำนระบุ อีเมล์ (e-mail) และหมำยเลขโทรศัพท์มือถือของท่ำน ให้ชัดเจน ส ำหรับ
ใช้ในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม และแนบส ำเนำหลกัฐำนแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเขำ้ร่วมประชุม 
E-AGM ดงัน้ี 

• ส ำหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดำ - ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน / ส ำเนำหนงัสือเดินทำง /  
ส ำเนำเอกสำรอื่นซ่ึงออกโดยหน่วยงำนรำชกำร ท่ียงัไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำ
ถูกตอ้ง  

• ส ำหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล – โปรดแนบหนังสือมอบอ ำนำจหรือหนังสือมอบฉันทะ                 
ท่ีลงนำมแลว้ พร้อมเอกสำรประกอบตำมรำยละเอียดท่ีระบุดำ้นล่ำง 

 
ขอให้ท่ำนส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์และหลกัฐำนแสดงตวัตน
ดงักล่ำวขำ้งตน้ให้บริษทัฯ ภำยในวันท่ี 1 กรกฎำคม 2563 ผำ่นช่องทำงดงัน้ี 

• ช่องทำง e-mail: legal@precioushipping.com หรือ sirasa@precioushipping.com      หรือ 
• ช่องทำงไปรษณีย :์ แผนกนักลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 8 

ชั้น 9 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 
1.2 เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บเอกสำร ตำมขอ้ (1.1) จำกท่ำน บริษทัฯ จะด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรเพื่อยืนยนัสิทธิ

เขำ้ร่วมประชุม โดยเม่ือผำ่นกำรตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษทัฯ จะจดัส่ง ช่ือผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ 
(Password) พร้อม WebLink ในกำรเขำ้สู่ระบบกำรประชุม E-AGM ทั้งน้ี ขอควำมกรุณำให้ท่ำนผูถื้อ
หุ้นงดให้ ช่ือผูใ้ช้ (Username) และ รหัสผูใ้ช้ (Password) ของท่ำนแก่ผูอ่ื้น กรณีท่ีช่ือผู้ใช้ (Username) 
และ รหัสผู้ใช้ (Password) ของท่ำนสูญหำย หรือ ยังไม่ได้รับ ภำยในวันท่ี 6 กรกฎำคม 2563 กรุณำติดต่อ
บริษัทฯ โดยทันที 

1.3 โปรดศึกษำคู่มือวิธีกำรใช้งำนระบบกำรประชุม E-AGM ท่ีแนบไปพร้อมกบั ช่ือผูใ้ช้ (Username) และ 
รหัสผูใ้ช ้(Password) โดยละเอียดจำกอีเมล ์(e-mail) ท่ีบริษทัฯ ไดส่้งให้ท่ำน ทั้งน้ี ระบบจะเปิดให้ท่ำน
ลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมล่วงหนำ้ 60 นำที ก่อนเร่ิมกำรประชุม อยำ่งไรก็ตำม กำรถ่ำยทอดสดจะเร่ิมเม่ือ
ถึงเวลำประชุมเท่ำนั้น 

1.4 ส ำหรับวิธีกำรลงคะแนนระหว่ำงกำรประชุม E-AGM ท่ำนจะสำมำรถลงคะแนนในแต่ละวำระโดย
ลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ีท่ำนไม่ลงคะแนนส ำหรับวำระใดๆ 
ระบบจะนบัคะแนนของท่ำนเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมติั 

1.5 กรณีท่ีท่ำนประสบปัญหำทำงดำ้นเทคนิคในกำรใช้ระบบกำรประชุม E-AGM ก่อน หรือ ระหว่ำง กำร
ประชุม กรุณำติดต่อ บริษทั ควิดแลบ จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริกำรระบบกำรประชุม E-AGM ของบริษทัฯ 
โดยบริษทัฯ จะระบุช่องทำงกำรติดต่อกบับริษทั ควิดแลบ จ ำกดั ไวใ้นอีเมลท่ี์ไดส่้งช่ือผูใ้ช ้(Username) 
และ รหสัผูใ้ช ้(Password) ให้ท่ำน  
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 ข้อปฏิบัติส ำหรับกำรเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) และกำรมอบฉันทะ  

1. ผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์เข้ำร่วมประชุม E-AGM 
1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ท่ีแนบมำกบั       

ขอ้ปฏิบติัฯน้ีโดยขอให้ท่ำนระบุ อีเมล์ (e-mail) และหมำยเลขโทรศัพท์มือถือของท่ำน ให้ชัดเจน ส ำหรับ
ใช้ในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม และแนบส ำเนำหลกัฐำนแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเขำ้ร่วมประชุม 
E-AGM ดงัน้ี 

• ส ำหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดำ - ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน / ส ำเนำหนงัสือเดินทำง /  
ส ำเนำเอกสำรอื่นซ่ึงออกโดยหน่วยงำนรำชกำร ท่ียงัไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำ
ถูกตอ้ง  

• ส ำหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล – โปรดแนบหนังสือมอบอ ำนำจหรือหนังสือมอบฉันทะ                 
ท่ีลงนำมแลว้ พร้อมเอกสำรประกอบตำมรำยละเอียดท่ีระบุดำ้นล่ำง 

 
ขอให้ท่ำนส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์และหลกัฐำนแสดงตวัตน
ดงักล่ำวขำ้งตน้ให้บริษทัฯ ภำยในวันท่ี 1 กรกฎำคม 2563 ผำ่นช่องทำงดงัน้ี 

• ช่องทำง e-mail: legal@precioushipping.com หรือ sirasa@precioushipping.com      หรือ 
• ช่องทำงไปรษณีย :์ แผนกนักลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 8 

ชั้น 9 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 
1.2 เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บเอกสำร ตำมขอ้ (1.1) จำกท่ำน บริษทัฯ จะด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรเพื่อยืนยนัสิทธิ

เขำ้ร่วมประชุม โดยเม่ือผำ่นกำรตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษทัฯ จะจดัส่ง ช่ือผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ 
(Password) พร้อม WebLink ในกำรเขำ้สู่ระบบกำรประชุม E-AGM ทั้งน้ี ขอควำมกรุณำให้ท่ำนผูถื้อ
หุ้นงดให้ ช่ือผูใ้ช้ (Username) และ รหัสผูใ้ช้ (Password) ของท่ำนแก่ผูอ่ื้น กรณีท่ีช่ือผู้ใช้ (Username) 
และ รหัสผู้ใช้ (Password) ของท่ำนสูญหำย หรือ ยังไม่ได้รับ ภำยในวันท่ี 6 กรกฎำคม 2563 กรุณำติดต่อ
บริษัทฯ โดยทันที 

1.3 โปรดศึกษำคู่มือวิธีกำรใช้งำนระบบกำรประชุม E-AGM ท่ีแนบไปพร้อมกบั ช่ือผูใ้ช้ (Username) และ 
รหัสผูใ้ช ้(Password) โดยละเอียดจำกอีเมล ์(e-mail) ท่ีบริษทัฯ ไดส่้งให้ท่ำน ทั้งน้ี ระบบจะเปิดให้ท่ำน
ลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมล่วงหนำ้ 60 นำที ก่อนเร่ิมกำรประชุม อยำ่งไรก็ตำม กำรถ่ำยทอดสดจะเร่ิมเม่ือ
ถึงเวลำประชุมเท่ำนั้น 

1.4 ส ำหรับวิธีกำรลงคะแนนระหว่ำงกำรประชุม E-AGM ท่ำนจะสำมำรถลงคะแนนในแต่ละวำระโดย
ลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ีท่ำนไม่ลงคะแนนส ำหรับวำระใดๆ 
ระบบจะนบัคะแนนของท่ำนเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมติั 

1.5 กรณีท่ีท่ำนประสบปัญหำทำงดำ้นเทคนิคในกำรใช้ระบบกำรประชุม E-AGM ก่อน หรือ ระหว่ำง กำร
ประชุม กรุณำติดต่อ บริษทั ควิดแลบ จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริกำรระบบกำรประชุม E-AGM ของบริษทัฯ 
โดยบริษทัฯ จะระบุช่องทำงกำรติดต่อกบับริษทั ควิดแลบ จ ำกดั ไวใ้นอีเมลท่ี์ไดส่้งช่ือผูใ้ช ้(Username) 
และ รหสัผูใ้ช ้(Password) ให้ท่ำน  
 



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

54

 
2. กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์จะมอบฉันทะเพ่ือเข้ำร่วมประชุม E-AGM 

ส ำหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมกำร
อิสระของบริษทัฯ ท่ำนใดท่ำนหน่ึงดงัต่อไปน้ี  เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน 

• นำยก ำธร ศิลำอ่อน  กรรมกำรอิสระ  อำย ุ49 ปี 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี 363 ซอยทองหล่อ 19 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ  
เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย  

• นำยชัยภัทร ศรีวิสำรวำจำ  กรรมกำรอิสระ  อำย ุ60 ปี 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี 287 อำคำรลิเบอร์ต้ีสแควร์ ชั้น 16 ถนนสีลม แขวงสีลม  
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 ประเทศไทย  

โดยกรรมกำรท่ำนดงักล่ำวนั้นไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษใด ๆ ในทุกวำระกำรประชุม ทั้งน้ี โปรดกรอกขอ้ควำมและลง
ลำยมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะปรำกฏตำม เอกสำรแนบ 8 และส่งหนังสือมอบฉันทะและส ำเนำเอกสำร
ประกอบกำรมอบฉนัทะ (ตำมท่ีระบุดำ้นล่ำงน้ี) ให้บริษทัฯ ภำยในวันท่ี 1 กรกฎำคม 2563 ผำ่นช่องทำงดงัน้ี 

• ทำง e-mail: legal@precioushipping.com หรือ sirasa@precioushipping.com        หรือ 
• ทำงไปรษณีย:์ แผนกนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 8 ชั้น 9 

ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 

เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ 

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ  

1. หนงัสือมอบฉนัทะ ท่ีกรอกขอ้ควำมครบถว้น และลงลำยมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ และ 
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน/ส ำเนำหนังสือเดินทำงท่ียงัไม่หมดอำยุและลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำ

ถูกตอ้งของผูม้อบฉนัทะ และ 
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน / ส ำเนำหนังสือเดินทำงท่ียงัไม่หมดอำยุและลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำ

ถูกตอ้งของผูรั้บมอบฉนัทะ   

นิติบุคคล  
1. หนงัสือมอบฉนัทะ ท่ีกรอกขอ้ควำมครบถว้น และลงลำยมือช่ือของผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนันิติบุคคลนั้น 

รวมทั้งตรำประทบัของนิติบคุคล (ถำ้มี) ของผูม้อบฉนัทะ และลงลำยมือช่ือของ ผูรั้บมอบฉนัทะ และ 
2. หนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลซ่ึงลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้งและออกให้ไม่เกิน 1 ปี

ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นของผูม้อบฉนัทะ และ 
3. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน / หนงัสือเดินทำงท่ียงัไม่หมดอำย ุและลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง

ของผูมี้อ  ำนำจงนำมผกูพนันิติบคุคลนั้น  (ผูม้อบฉนัทะ) และ 
4. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน / หนงัสือเดินทำง ท่ียงัไม่หมดอำยแุละลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง

ของผูรั้บมอบอ ำนำจ 

 
ส ำหรับบุคคลท่ีมิได้มีสัญชำติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนต่ำงชำติ  

กรณีท่ีเอกสำรหรือหลกัฐำนท่ีไดก้ล่ำวขำ้งตน้ ไม่ใช่เอกสำรฉบบัภำษำไทย หรือ ภำษำองักฤษ ผูถื้อหุ้นจะตอ้งแสดง
เอกสำรค ำแปลฉบบัภำษำองักฤษ ซ่ึงลงนำมรับรองค ำแปลโดยผูถื้อหุ้น หรือ โดยผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนันิติบุคคล
นั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล) 

3. ช่องทำงส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสำหกรรม ผลประกอบกำรของ
บริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับวำระใด ๆ ซ่ึงจะพจิำรณำในกำรประชุม E-AGM มีดังนี ้
3.1 ในระหว่ำงกำรประชุม E-AGM ผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ร่วมประชุมสำมำรถส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมไดผ้ำ่นระบบ

กำรประชุม E-AGM 
3.2 ผูถื้อหุ้นสำมำรถส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมล่วงหนำ้ให้บริษทัฯ ก่อนวนัประชุม ผำ่นช่องทำงต่อไปน้ี  

• อีเมล:์ legal@precioushipping.com หรือ ir@precioushipping.com 
• โทรศพัท:์ 02-696-8854 / 02-696-8856 (ฝ่ำยนกัลงทุนสัมพนัธ์) 
• ทำงไปรษณีย:์ แผนกนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 8 ชั้น 9 

ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 
• PSL IR Line QR code: 
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ส ำหรับบุคคลท่ีมิได้มีสัญชำติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนต่ำงชำติ  

กรณีท่ีเอกสำรหรือหลกัฐำนท่ีไดก้ล่ำวขำ้งตน้ ไม่ใช่เอกสำรฉบบัภำษำไทย หรือ ภำษำองักฤษ ผูถื้อหุ้นจะตอ้งแสดง
เอกสำรค ำแปลฉบบัภำษำองักฤษ ซ่ึงลงนำมรับรองค ำแปลโดยผูถื้อหุ้น หรือ โดยผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนันิติบุคคล
นั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล) 

3. ช่องทำงส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสำหกรรม ผลประกอบกำรของ
บริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับวำระใด ๆ ซ่ึงจะพจิำรณำในกำรประชุม E-AGM มีดังนี ้
3.1 ในระหว่ำงกำรประชุม E-AGM ผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ร่วมประชุมสำมำรถส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมไดผ้ำ่นระบบ

กำรประชุม E-AGM 
3.2 ผูถื้อหุ้นสำมำรถส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมล่วงหนำ้ให้บริษทัฯ ก่อนวนัประชุม ผำ่นช่องทำงต่อไปน้ี  

• อีเมล:์ legal@precioushipping.com หรือ ir@precioushipping.com 
• โทรศพัท:์ 02-696-8854 / 02-696-8856 (ฝ่ำยนกัลงทุนสัมพนัธ์) 
• ทำงไปรษณีย:์ แผนกนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 8 ชั้น 9 

ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 
• PSL IR Line QR code: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ (E-AGM)  
 

                                          เขียนท่ี     
 

                    วนัท่ี     เดือน    พ.ศ.     

 
 ลงช่ือ     ผูถื้อหุ้น 
                         (                    ) 
 
 
 ลงช่ือ     พยำน 
                         (                    ) 

 
 
หมำยเหตุส ำคัญ: 
โปรดด ำเนินกำรจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์                 
(E-AGM) ฉบับนี้ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนยืนยันตัวตน เพ่ือใช้ในกำร
ตรวจสอบสิทธิในกำรเข้ำร่วมกำรประชุม E-AGM ให้แก่บริษัทฯ ภำยในวันที่ 1 กรกฎำคม 2563 
ผ่ำนช่องทำงต่อไปนี ้

• ทำงอีเมล:์ legal@precioushipping.com หรือ sirasa@preciousshipping.com          หรือ 
• ทำงไปรษณีย:์ แผนกนักลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 8 

ชั้น 9 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 
 

              
  ขำ้พเจำ้          สัญชำติ    
  อยูบ่ำ้นเลขท่ี   ถนน   ต ำบล/แขวง    
  อ ำเภอ/เขต    จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์    
   อีเมล ์(e-mail)               โทรศพัท ์    

    เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) (“บริษทัฯ”)  โดยถือหุน้จ ำนวนทั้งส้ินรวม            หุ้น 
  

ขำ้พเจำ้ขอยืนยนัเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี คร้ังท่ี 1/2563 ใน
วนัท่ี 8 กรกฎำคม 2563 เวลำ 10.30 น. ผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณำส่ง weblink ส ำหรับเขำ้ร่วมประชุม
ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) มำยงัอีเมล ์(e-mail) ของขำ้พเจำ้
ดงัน้ี       
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แบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ (E-AGM)  
 

                                          เขียนท่ี     
 

                    วนัท่ี     เดือน    พ.ศ.     

 
 ลงช่ือ     ผูถื้อหุ้น 
                         (                    ) 
 
 
 ลงช่ือ     พยำน 
                         (                    ) 

 
 
หมำยเหตุส ำคัญ: 
โปรดด ำเนินกำรจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์                 
(E-AGM) ฉบับนี้ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนยืนยันตัวตน เพ่ือใช้ในกำร
ตรวจสอบสิทธิในกำรเข้ำร่วมกำรประชุม E-AGM ให้แก่บริษัทฯ ภำยในวันที่ 1 กรกฎำคม 2563 
ผ่ำนช่องทำงต่อไปนี ้

• ทำงอีเมล:์ legal@precioushipping.com หรือ sirasa@preciousshipping.com          หรือ 
• ทำงไปรษณีย:์ แผนกนักลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 8 

ชั้น 9 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 
 

              
  ขำ้พเจำ้          สัญชำติ    
  อยูบ่ำ้นเลขท่ี   ถนน   ต ำบล/แขวง    
  อ ำเภอ/เขต    จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์    
   อีเมล ์(e-mail)               โทรศพัท ์    

    เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) (“บริษทัฯ”)  โดยถือหุน้จ ำนวนทั้งส้ินรวม            หุ้น 
  

ขำ้พเจำ้ขอยืนยนัเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี คร้ังท่ี 1/2563 ใน
วนัท่ี 8 กรกฎำคม 2563 เวลำ 10.30 น. ผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณำส่ง weblink ส ำหรับเขำ้ร่วมประชุม
ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) มำยงัอีเมล ์(e-mail) ของขำ้พเจำ้
ดงัน้ี       



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ � 

ข้อบังคบัของบริษทัฯ เกี�ยวกบัวาระการประชุม 
และขั�นตอนการออกเสียงลงคะแนน 

สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 



59

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ � 

ข้อบังคบัของบริษทัฯ เกี�ยวกบัวาระการประชุม 
และขั�นตอนการออกเสียงลงคะแนน 

สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 
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ขอ้ 15 ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั�งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปนี�  
(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียงสาํหรับการเลือกตั�งกรรมการแต่ละคน 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที�มีอยู่ทั�งหมดตาม (1) เลือกตั�งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซึ�งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั�งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที�

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดรั้บการเลือกตั�งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี�ขาด 

ขอ้ 16 บาํเหน็จ และค่าตอบแทนกรรมการ ใหสุ้ดแลว้แต่ที�ประชุมผูถื้อหุน้จะกาํหนด 

ขอ้ 17 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหนึ�งในสาม (1/3) โดย
อตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที�สุดกบัส่วนหนึ�งใน
สาม (1/3) 

 กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั�นใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการ ผูอ้อกจากตาํแหน่ง
ไปนั�นอาจจะเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ 20 ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื�น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึ�งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั เขา้เป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน 

บุคคลซึ�งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการได ้เพียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยูข่องกรรมการ
ที�ตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ�ง ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนกรรมการที�
ยงัเหลืออยู ่

ขอ้ 36 การประชุมใหญ่ของบริษทัใหจ้ดัขึ�น ณ ทอ้งที�อนัเป็นที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ 
ณ ที�อื�นใดตามที�คณะกรรมการจะกาํหนด 

ขอ้ 37  กรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ� งครั� ง การประชุมเช่นว่านี� ให้เรียกว่า 
“ประชุมสามญั” การประชุมสามญัดงักล่าวใหก้ระทาํภายในสี�เดือนภายหลงัการสิ�นสุดรอบปีทางการบญัชีของ
บริษทั การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื�นๆใหเ้รียกวา่ “ประชุมวสิามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวสิามญัเมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควรหรือผูถื้อหุ้นซึ� งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กว่าร้อยละสิบของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั� งหมดเขา้ชื�อกนัทาํหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้เมื�อใดก็ได ้โดยในหนงัสือร้องขอนั�นจะตอ้งระบุเรื�องและเหตุผลในการที�ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้
ชดัเจน ในกรณีเช่นนี�คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมภายในสี�สิบหา้วนันบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 



61

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า ผูถื้อหุ้นทั� งหลายซึ� ง
เขา้ชื�อกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอื�นๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามที�บงัคบัไวน้ั�นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสี�สิบห้าวนั
นับแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า ในกรณีเช่นนี�  ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู ้ถือหุ้นที�
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นที�เกิดจากการจดัให้มีการประชุมและ
อาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ที�เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครั� งใด จาํนวนผูถื้อหุ้น
ซึ� งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บังคบัของบริษทั ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามตอ้ง
ร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายที�เกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในครั� งนั�นใหแ้ก่บริษทั 

ขอ้ 38 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั�น ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชุมระบุสถานที� วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหช้ดัเจน
วา่เป็นเรื�องที�เสนอ เพื�อทราบ เพื�ออนุมติัหรือเพื�อพิจารณาพร้อมทั�งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว 
และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม 

อนึ� งคาํบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั� นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยติดต่อกัน 3 วนัก่อน               
วนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

ขอ้ 39 การประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 25 คน       
หรือไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ� งของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั�งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่หนึ� งในสามของ
จาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด จึงจะครบองคป์ระชุม 

ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นครั� งใด เมื�อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ�งชั�วโมง จาํนวนผูถื้อหุ้นซึ� งมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที�กาํหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นนั�นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้น
ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั�นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ 
ขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการ
ประชุมครั� งหลงันี�ไม่จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 40 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อื้�นซึ�งบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน
แทนตนได ้การมอบฉนัทะจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือ ลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะและเป็นไปตามแบบที�นายทะเบียน
บริษทัมหาชนจาํกดักาํหนด และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปนี�  
(ก) จาํนวนหุน้ซึ�งผูม้อบฉนัทะนั�นถืออยู ่
(ข) ชื�อผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ค) ครั� งที�ของการประชุมที�มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ� งประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานที�ประชุมก่อนผูรั้บมอบ
ฉนัทะเขา้ประชุม 
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ขอ้ 41 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นที�ประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ไดแ้ละมีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ใหที้�ประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนใดคนหนึ�งที�มาประชุมขึ�น
เป็นประธานในที�ประชุมนั�นแทน 

ขอ้ 42 ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกครั� งผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ�งเสียงต่อหนึ�งหุน้ 

ในกรณีที�ผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื�องอนัใดผูถื้อหุน้จะออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�นมิได ้ นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั�งกรรมการ 

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในที�ประชุมใหญ่จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบจาก
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�
ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี�ขาด เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี�จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั�งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญัใหแ้ก่บุคคลอื�น 
(ข) การซื�อหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอื�นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การทํา แก้ไข  หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททั� งหมด  หรือบางส่วนที�สําคัญ                        

การมอบหมายให้บุคคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอื�นโดยมีวตัถุประสงค์
จะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

ขอ้ 43 กิจการอนัที�ประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงันี�  
(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน 
(2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�เกี�ยวกบักิจการที�ทางบริษทัไดด้าํเนินการไปในระยะรอบปีที�ผา่นมา 
(3) พิจารณาและอนุมติังบดุล 
(4) พจิารณาจดัสรรเงินกาํไร 
(5) เลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
(6) แต่งตั�งผูส้อบบญัชี 
(7) เรื�องอื�นๆ 

ขอ้ 44 ผูส้อบบญัชีใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแตง่ตั�ง ผูส้อบบญัชีผูซึ้� งออกไปนั�นจะเลือกกลบัเขา้รับตาํแหน่ง
อีกก็ได ้

ขอ้ 45 ผูส้อบบญัชีควรไดค้่าตอบแทนเท่าใด ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้กาํหนด 

ขอ้ 47 ผูส้อบบญัชีมีหนา้ที�เขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกครั� งที�มีการพิจารณางบดุล บญัชีกาํไร
ขาดทุน และมีปัญหาเกี�ยวกบับญัชีของบริษทั เพื�อชี�แจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ และใหบ้ริษทัจดัส่ง
รายงานและเอกสารของบริษทัที�ผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้ครั� งนั�นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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ขอ้ 52 หา้มมิใหป้ระกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที�ประชุมผูถื้อหุน้ หรือมติของคณะกรรมการ กรณี
ที�มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

 การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุ้น และโฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั�นในทาง
หนงัสือพิมพภ์าษาไทยในทอ้งที�ติดต่อกนัเป็นเวลา 3 วนั และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายใน 1 เดือน
นบัแต่มีมติเช่นวา่นั�น 

ขอ้ 53 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นครั� งคราวได ้เมื�อปรากฏแก่กรรมการวา่บริษทัมี
กาํไรพอสมควรที�จะกระทาํเช่นนั�นได ้และเมื�อไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ให้รายงานให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นทราบใน
การประชุมคราวต่อไป 

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

นอกจากทุนสํารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสํารองอื�น
ตามที�เห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการดาํเนินการของบริษทัดว้ยก็ได ้

ขอ้ 59 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสิ�นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อ
ที�ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปีเพื�อพจิารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนนี�  
คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 60 คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี�ใหผู้ถื้อหุน้ พร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัประจาํปี 
(1) สาํเนางบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนที�ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของ

ผูส้อบบญัชี 
(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 
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และ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  

 

 
 

ประวตักิรรมการอสิระของบริษทัฯ สําหรับการมอบฉันทะ 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
      นายกาํธร ศิลาอ่อน 
   

ตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ*/ 
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  / กรรมการสรรหา  /    
กรรมการอิสระ  

วนัที�ได้รับการแต่งตั�งให้ดาํรงตําแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554  
อายุ   49 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 
» 2560 หลกัสูตร การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวตักรรม (Business  

  Revolution and Innovation Network: BRAIN) โดยสภาอุตสาหกรรมแห่ง 

  ประเทศไทย 

» 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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ประวตักิรรมการอสิระของบริษทัฯ สําหรับการมอบฉันทะ 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
      นายกาํธร ศิลาอ่อน 
   

ตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ*/ 
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  / กรรมการสรรหา  /    
กรรมการอิสระ  

วนัที�ได้รับการแต่งตั�งให้ดาํรงตําแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554  
อายุ   49 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 
» 2560 หลกัสูตร การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวตักรรม (Business  

  Revolution and Innovation Network: BRAIN) โดยสภาอุตสาหกรรมแห่ง 

  ประเทศไทย 

» 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) 
 

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 - 2560 ผู ้อ ํานวยการฝ่าย Supply Chain บริษัท เอส แอนด์ พี  ซินดิเคท จํากัด 
(มหาชน) 

»  มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
  กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา 
  บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 

»   2554 - 2557  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล 

   บมจ. หลกัทรัพย ์บวัหลวง 

»  2547 - 2554  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวาณิชธนกิจ บมจ. หลกัทรัพยบ์วัหลวง 

»  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) 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอื�น 
บริษทัที�เกี�ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี  

บริษทัที�ไม่เกี�ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ บริษทัที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน  

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
กรรมการ บริษทั เรือด่วนเจา้พระยา จาํกดั 

บริษทัที�เกี�ยวข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 
(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

ไม่มี 

กจิการ/องค์กรอื�น กรรมการผูท้รงคุณวฒิุทางดา้นวิชาการประจาํสาขาวิชาบริหาร 
ธุรกิจระหวา่งประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

 
 

นายกาํธร ศิลาอ่อน (ต่อ) 
 
จาํนวนหุ้นที�ถือ (หุ้น) ณ สิ�นปี พ.ศ. 2562

รายละเอยีด ณ วนัที�  
1 มกราคม 2562 

ได้มา 
ในปี 2562 

จาํหน่าย 
ในปี 2562 

จาํนวนหุ้นที� 
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 
ในปี 2562 

ณ วนัที� 
31 ธันวาคม 2562 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรที�ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ 

- - - - - 

* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูที้�มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอื�นหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 

 

การประชุมในปี ���� การเข้าร่วมประชุม / จาํนวนการประชุมทั�งหมด 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 5/5 ครั� ง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแล
กจิการ 

5/5 ครั� ง 

การประชุมคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั� ง 

การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั� ง 
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นายกาํธร ศิลาอ่อน (ต่อ) 
 
จาํนวนหุ้นที�ถือ (หุ้น) ณ สิ�นปี พ.ศ. 2562

รายละเอยีด ณ วนัที�  
1 มกราคม 2562 

ได้มา 
ในปี 2562 

จาํหน่าย 
ในปี 2562 

จาํนวนหุ้นที� 
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 
ในปี 2562 

ณ วนัที� 
31 ธันวาคม 2562 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรที�ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ 

- - - - - 

* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูที้�มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอื�นหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 

 

การประชุมในปี ���� การเข้าร่วมประชุม / จาํนวนการประชุมทั�งหมด 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 5/5 ครั� ง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแล
กจิการ 

5/5 ครั� ง 

การประชุมคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั� ง 

การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั� ง 
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 นายชัยภทัร ศรีวสิารวาจา 
 
ตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ 

วนัที�ได้รับการแต่งตั�งให้ดํารงตําแหน่งใน 14 มีนาคม 2554  
คณะกรรมการฯ  
อายุ 60 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, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั 

   ไทย (IOD) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

» 2558 ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตร CMA-GMS 1, Capital Market Academy  

   Executive Education 27 มีนาคม – 12 เมษายน ���� จากตลาดหลกัทรัพย ์

   แห่งประเทศไทย 

» 2555 ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง   

   สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

» 2548 ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตรบทบาทของประธานกรรมการ 2000 จาก 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

» 2546 ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการ  
   บริษทัไทย (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
» 2546 - 2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
  บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 



69

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

 
 

 

 

 

นายชัยภทัร ศรีวสิารวาจา (ต่อ) 
 

» 2553 - พฤศจิกายน 2554 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษทั ธนารักษ ์พฒันาสินทรัพย ์จาํกดั 

» 2544 - 2550 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ประสบการณ์อื�นๆ 
» สิงหาคม 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 
» พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั 

» ตุลาคม 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอสอี ดิจิทลั จาํกดั 

» มีนาคม 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อินโนคอนเนควิสาหกิจเพื�อสังคม จาํกดั 

» มีนาคม 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แอบ๊เซอลูทโยคะ จาํกดั 

» มีนาคม 2560 - พฤษภาคม 2560 กรรมการ บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั 

» พฤษภาคม 2559 – มีนาคม ���� กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เพื�อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 

» มีนาคม 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั 

» ธนัวาคม 2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

» พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จาํกดั 

» พฤษภาคม 2558 - สิงหาคม 2562 กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

» มิถุนายน 2555 - มิถุนายน 2556 กรรมการ บริษทั ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) 

   จาํกดั (มหาชน) 

» มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา 
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 

» พฤษภาคม 2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

» พฤษภาคม 2552 – กรกฎาคม 2562 ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

» พฤษภาคม 2550 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน) 

» ปัจจุบนั กรรมการและเลขาธิการ มลูนิธิศรีวิสารวาจา 
» ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 

» 2547 - 2552 กรรมการอิสระ บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) 

» 2546 - 2551 ประธานกรรมการ โรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่ แห่งประเทศไทย 

» 2542 - 2546 กรรมการอิสระ บริษทั แปซิฟิค แอส็เซท้ จาํกดั (มหาชน) 

» 2542 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) 

» 2538 - 2542 กรรมการและหวัหนา้ของฝ่ายวาณิชธนกิจ ซาโลมอน สมิทธิ�  บาร์นี 

» 2538 - 2542 กรรมการ บริษทั ฟีนิกซ์ พลัป์ แอนด ์เปเปอร์ จาํกดั 

» 2534 - 2538 กรรมการและหวัหนา้ของฝ่ายวาณิชธนกิจ สวิส แบงค ์/ เอสบีซี วอร์เบิร์ก 

» 2531 - 2532 ผูจ้ดัการ, ฝ่ายวาณิชธนกิจ ภทัรธนกิจ 

» 2528 - 2531 เจา้หนา้ที�พฒันาธุรกิจ บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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นายชัยภทัร ศรีวสิารวาจา (ต่อ) 
 

อาชีพหลกั รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์ 
 ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอื�น 
บริษทัที�เกี�ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 
บริษทัที�ไม่เกี�ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ บริษทัที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 

1. รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร บริษทัหลกัทรัพย์ 
ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน) 

2. ประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
3. กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เพื�อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 

 บริษทัที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 

1. กรรมการ บริษทั อินโนคอนเนควิสาหกิจเพื�อสังคม จาํกดั 
2. กรรมการ บริษทั แอบ๊เซอลูทโยคะ จาํกดั 
3. กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
4. กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั 

บริษทัที�เกี�ยวข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 

(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 
ไม่มี 

กจิการ/องค์กรอื�น 1. กรรมการและเลขาธิการ มลูนิธิศรีวิสารวาจา 
2. กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 

จาํนวนหุ้นที�ถือ (หุ้น) ณ สิ�นปี พ.ศ. 2562 

รายละเอยีด 
ณ วนัที�  

1 มกราคม 2562 

ได้มา 
ในปี 2562 

จาํหน่าย 

ในปี 2562 

จาํนวนหุ้นที� 
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 
ในปี 2562 

ณ วนัที� 
31 ธันวาคม 

2562 

โดยตนเอง - - - - - 
โดยคู่สมรส หรือบุตรที�ยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอื�นหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 

 
การประชุมในปี ���� การเข้าร่วมประชุม / จาํนวนการประชุมทั�งหมด 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 4/5 ครั� ง 
การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั� ง 

-1/3- 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
 

                                         เขยีนที่       
 
 

                    วนัที่     เดอืน    พ.ศ.    
 

(1)        ขา้พเจ้า           สญัชาต ิ    
  อยู่บ้านเลขที ่   ถนน   ต าบล/แขวง     
  อ าเภอ/เขต     จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   
  อเีมล์      โทรศพัท์      
 
 

(2) เป็นผูถ้อืหุ้นของ บริษัท             พรีเชียส ชิพป้ิง  จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  
โดยถอืหุ้นจ านวนทัง้สิ้นรวม        หุ้น   และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั                             เสยีง  ดงัน้ี 

 หุ้นสามญั         หุ้น   ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั                                    เสยีง  
 หุ้นบุรมิสทิธ ิ        หุ้น    ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั                               เสยีง 

 
(3)  ขอมอบฉันทะให ้  

1.   ชื่อ       นายก าธร ศิลาอ่อน  อายุ    49 ปี      อยู่บ้านเลขที่  363 ซอยทองหล่อ 19  
ถนน          สุขมุวทิ                                    ต าบล/แขวง      คลองตนัเหนือ               อ าเภอ/เขต      วฒันา    
จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร                      รหสัไปรษณีย์           10110                หรือ 
 

2.   ชื่อ       นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา  อายุ    60      ปี   อยู่บ้านเลขที ่   287 อาคารลเิบอร์ตี้สแควร์ ชัน้ 16            
ถนน         สลีม                                               ต าบล/แขวง  สลีม  อ าเภอ/เขต   บางรกั    
จงัหวดั       กรงุเทพมหานคร                                 รหสัไปรษณีย์      10500       หรือ 
 

3.   ชื่อ ________________________________________ อายุ       ปี  อยู่บ้านเลขที ่              
ถนน  ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต    
จงัหวดั               รหสัไปรษณีย์                       
อเีมล์ (โปรดระบุ)    โทรศพัท์ (โปรดระบุ)     
 

คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้
ท่ี1/2563 ในวนัพุธท่ี 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่
อื่นด้วย  
 
(4) ขา้พเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชมุครัง้น้ี ดงัน้ี 

 

วาระท่ี 1   เพื่อรบัรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2562 ซ่ึงได้จดัข้ึนในวนัท่ี 4 เมษายน 2562 
    (ก) ให้ผูร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

    (ข) ให้ผูร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้าดงัน้ี 
 

   เหน็ด้วย        ไมเ่หน็ด้วย              งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 2 เพื่อรบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562 
ของบริษัทฯ  (ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี) 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
 

                                         เขยีนที่       
 
 

                    วนัที่     เดอืน    พ.ศ.    
 

(1)        ขา้พเจ้า           สญัชาต ิ    
  อยู่บ้านเลขที ่   ถนน   ต าบล/แขวง     
  อ าเภอ/เขต     จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   
  อเีมล์      โทรศพัท์      
 
 

(2) เป็นผูถ้อืหุ้นของ บริษัท             พรีเชียส ชิพป้ิง  จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  
โดยถอืหุ้นจ านวนทัง้สิ้นรวม        หุ้น   และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั                             เสยีง  ดงัน้ี 

 หุ้นสามญั         หุ้น   ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั                                    เสยีง  
 หุ้นบุรมิสทิธ ิ        หุ้น    ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั                               เสยีง 

 
(3)  ขอมอบฉันทะให ้  

1.   ชื่อ       นายก าธร ศิลาอ่อน  อายุ    49 ปี      อยู่บ้านเลขที่  363 ซอยทองหล่อ 19  
ถนน          สุขมุวทิ                                    ต าบล/แขวง      คลองตนัเหนือ               อ าเภอ/เขต      วฒันา    
จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร                      รหสัไปรษณีย์           10110                หรือ 
 

2.   ชื่อ       นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา  อายุ    60      ปี   อยู่บ้านเลขที ่   287 อาคารลเิบอร์ตี้สแควร์ ชัน้ 16            
ถนน         สลีม                                               ต าบล/แขวง  สลีม  อ าเภอ/เขต   บางรกั    
จงัหวดั       กรงุเทพมหานคร                                 รหสัไปรษณีย์      10500       หรือ 
 

3.   ชื่อ ________________________________________ อายุ       ปี  อยู่บ้านเลขที ่              
ถนน  ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต    
จงัหวดั               รหสัไปรษณีย์                       
อเีมล์ (โปรดระบุ)    โทรศพัท์ (โปรดระบุ)     
 

คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้
ท่ี1/2563 ในวนัพุธท่ี 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่
อื่นด้วย  
 
(4) ขา้พเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชมุครัง้น้ี ดงัน้ี 

 

วาระท่ี 1   เพื่อรบัรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2562 ซ่ึงได้จดัข้ึนในวนัท่ี 4 เมษายน 2562 
    (ก) ให้ผูร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

    (ข) ให้ผูร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้าดงัน้ี 
 

   เหน็ด้วย        ไมเ่หน็ด้วย              งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 2 เพื่อรบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562 
ของบริษัทฯ  (ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี) 
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วาระท่ี 3 
 

เพื่อพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และบญัชีก าไรขาดทุน ส าหรบัปีส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบญัชีแล้ว 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

   (ข) ให้ผูร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้าดงัน้ี  
 

  เหน็ด้วย        ไมเ่หน็ด้วย              งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 4 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรก าไรและเงินปันผล ส าหรบัปี 2562 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

   (ข) ให้ผูร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้าดงัน้ี 
 

 เหน็ด้วย        ไม่เหน็ด้วย              งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 5 เพื่อพิจารณาและอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

   (ข) ให้ผูร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้าดงัน้ี 
 

 เหน็ด้วย        ไม่เหน็ด้วย              งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 6 เพื่อพิจารณาและอนุมติัการเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

   (ข) ให้ผูร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้าดงัน้ี 
การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
ชื่อกรรมการ           นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม  

  เหน็ด้วย        ไมเ่หน็ด้วย              งดออกเสยีง  
 

ชื่อกรรมการ           นายคูชรู คาลี วาเดีย                                
  เหน็ด้วย        ไมเ่หน็ด้วย              งดออกเสยีง  

 
ชื่อกรรมการ            นายกอตมั คูรานา  

  เหน็ด้วย        ไมเ่หน็ด้วย              งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 7 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการใหม่เข้าด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

   (ข) ให้ผูร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้าดงัน้ี 

       การแต่งตัง้ผู้ได้รบัการเสนอช่ือเป็นรายบุคคล 

ชื่อผูไ้ด้รบัการเสนอชื่อเป็นกรรมการอสิระ          นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต์    

  เหน็ด้วย        ไมเ่หน็ด้วย              งดออกเสยีง  
 

ชื่อผูไ้ด้รบัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ            นางสาวสิรสา สุภาวศิน  

  เหน็ด้วย        ไมเ่หน็ด้วย              งดออกเสยีง 
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วาระท่ี 8 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ส าหรบัปี 2563 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

   (ข) ให้ผูร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้าดงัน้ี 
 

 เหน็ด้วย        ไม่เหน็ด้วย              งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 9 เพื่อพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินจ านวน 1.75 ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินส ารองส าหรบักิจกรรมความรบัผิดชอบ 
 ต่อสงัคม 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

   (ข) ให้ผูร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้าดงัน้ี 

 เหน็ด้วย         ไม่เหน็ด้วย                 งดออกเสยีง 
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกต้องแล ะ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจ้าในฐานะผูถ้อืหุ้น 
(6) ในกรณีที่ขา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรอืระบุไว้ไม่ชดัเจนหรอืในกรณีที่ที่ประชุมมกีารพจิารณาหรอืลง
มตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้งต้น รวมถงึกรณีที่มกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ให้ผู้รบัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณา
และลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
  
  กจิการใดที่ผู ้รบัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจ้าระบุในหนังสอืมอบฉันทะให้ถือเสมอืนว่า
ขา้พเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 
 

 ลงชื่อ                        ผูม้อบฉันทะ 
                         (                    ) 
 
 
 ลงชื่อ          ผูร้บัมอบฉันทะ 
                         (                    ) 
 
 
 ลงชื่อ          ผูร้บัมอบฉันทะ 
                         (                    ) 
 
 
 ลงชื่อ          ผูร้บัมอบฉันทะ 
                         (                    ) 

หมายเหตุ  
1. ผูถ้อืหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุม E-AGM และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูร้ ับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
3.     ในกรณีที่มวีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

ตามแนบ 
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วาระท่ี 3 
 

เพื่อพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และบญัชีก าไรขาดทุน ส าหรบัปีส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบญัชีแล้ว 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

   (ข) ให้ผูร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้าดงัน้ี  
 

  เหน็ด้วย        ไมเ่หน็ด้วย              งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 4 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรก าไรและเงินปันผล ส าหรบัปี 2562 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

   (ข) ให้ผูร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้าดงัน้ี 
 

 เหน็ด้วย        ไม่เหน็ด้วย              งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 5 เพื่อพิจารณาและอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

   (ข) ให้ผูร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้าดงัน้ี 
 

 เหน็ด้วย        ไม่เหน็ด้วย              งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 6 เพื่อพิจารณาและอนุมติัการเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

   (ข) ให้ผูร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้าดงัน้ี 
การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
ชื่อกรรมการ           นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม  

  เหน็ด้วย        ไมเ่หน็ด้วย              งดออกเสยีง  
 

ชื่อกรรมการ           นายคูชรู คาลี วาเดีย                                
  เหน็ด้วย        ไมเ่หน็ด้วย              งดออกเสยีง  

 
ชื่อกรรมการ            นายกอตมั คูรานา  

  เหน็ด้วย        ไมเ่หน็ด้วย              งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 7 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการใหม่เข้าด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

   (ข) ให้ผูร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้าดงัน้ี 

       การแต่งตัง้ผู้ได้รบัการเสนอช่ือเป็นรายบุคคล 

ชื่อผูไ้ด้รบัการเสนอชื่อเป็นกรรมการอสิระ          นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต์    

  เหน็ด้วย        ไมเ่หน็ด้วย              งดออกเสยีง  
 

ชื่อผูไ้ด้รบัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ            นางสาวสิรสา สุภาวศิน  

  เหน็ด้วย        ไมเ่หน็ด้วย              งดออกเสยีง 
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วาระท่ี 8 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ส าหรบัปี 2563 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

   (ข) ให้ผูร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้าดงัน้ี 
 

 เหน็ด้วย        ไม่เหน็ด้วย              งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 9 เพื่อพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินจ านวน 1.75 ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินส ารองส าหรบักิจกรรมความรบัผิดชอบ 
 ต่อสงัคม 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

   (ข) ให้ผูร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้าดงัน้ี 

 เหน็ด้วย         ไม่เหน็ด้วย                 งดออกเสยีง 
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกต้องแล ะ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจ้าในฐานะผูถ้อืหุ้น 
(6) ในกรณีที่ขา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรอืระบุไว้ไม่ชดัเจนหรอืในกรณีที่ที่ประชุมมกีารพจิารณาหรอืลง
มตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้งต้น รวมถงึกรณีที่มกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ให้ผู้รบัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณา
และลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
  
  กจิการใดที่ผู ้รบัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจ้าระบุในหนังสอืมอบฉันทะให้ถือเสมอืนว่า
ขา้พเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 
 

 ลงชื่อ                        ผูม้อบฉันทะ 
                         (                    ) 
 
 
 ลงชื่อ          ผูร้บัมอบฉันทะ 
                         (                    ) 
 
 
 ลงชื่อ          ผูร้บัมอบฉันทะ 
                         (                    ) 
 
 
 ลงชื่อ          ผูร้บัมอบฉันทะ 
                         (                    ) 

หมายเหตุ  
1. ผูถ้อืหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุม E-AGM และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูร้ ับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
3.     ในกรณีที่มวีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

ตามแนบ 



 
 
 

 
 

 
 

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี ���� แบบรูปเล่ม  
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั มหาชน (“บริษัทฯ”) 
 
ในกรณีที�ท่านผูถื้อหุ้นมีความประสงค์ขอรับรายงานประจาํปี ���� ของบริษทัฯในแบบรูปเล่ม กรุณาแจง้
ความประสงค์โดยการกรอกขอ้มูลของท่านในแบบฟอร์มนี� ให้ครบถ้วน และส่งคืนมาที�บริษทัฯ ตาม
รายละเอียดดา้นล่างนี�  เพื�อทางบริษทัฯ จะไดจ้ดัส่งใหท้่านต่อไป 
 
แผนกนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) 
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน)  
เลขที� � ถนนสาทรเหนือ ชั�น � 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ����� 
โทรศพัท ์:  66-2-696-8854   โทรสาร : 66-2-236-7654 
อีเมล ์: ir@preciousshipping.com 
 
ชื�อผูถื้อหุน้:                      
ที�อยูใ่นการจดัส่ง:           
             
             
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ � 
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี ���� แบบรูปเล่ม  
 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น ของ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั มหาชน (“บริษัทฯ”) 
 
ในกรณีที�ท่านผูถื้อหุ้นมีความประสงค์ขอรับรายงานประจาํปี ���� ของบริษทัฯในแบบรูปเล่ม กรุณาแจง้
ความประสงค์โดยการกรอกขอ้มูลของท่านในแบบฟอร์มนี� ให้ครบถ้วน และส่งคืนมาที�บริษทัฯ ตาม
รายละเอียดดา้นล่างนี�  เพื�อทางบริษทัฯ จะไดจ้ดัส่งใหท้่านต่อไป 
 
แผนกนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) 
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน)  
เลขที� � ถนนสาทรเหนือ ชั�น � 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ����� 
โทรศพัท ์:  66-2-696-8854   โทรสาร : 66-2-236-7654 
อีเมล ์: ir@preciousshipping.com 
 
ชื�อผูถื้อหุน้:                      
ที�อยูใ่นการจดัส่ง:           
             
             
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ � 








