
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น ครั้งที่ 1/2558  

  
ในวันศุกร�ที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 14:00 นาฬ�กา 

ณ ห�องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม  

เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม� แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย 

โทรศัพท� 66 (0) 2718-2000 โทรสาร 66 (0) 2718-2002 E-mail : atrium@avanihotels.com 

 

บริษัท พรีเชียส ชิพป��ง จำกัด (มหาชน) 



บริษัท พรีเชียส ชิพป��ง จำกัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น   ครั้งที่  1/2558 

หนา้ 1 จาก 6 

วนัท่ี 9 มีนาคม 2558 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ /2558 (“ประชุมผู้ถือหุ้น”) 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
 
เอกสารแนบ  
1.  แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)  
2.      รายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
3. ขอ้ปฏิบติัสาํหรับการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ และการมอบฉนัทะ 
4. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เก่ียวกบัวาระการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนสาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ 
5. ประวติักรรมการอิสระของบริษทัฯ สาํหรับการมอบฉนัทะ และหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
 
เน่ืองดว้ยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติกาํหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ /2558 ในวันศุกร์ที่ 0 เมษายน 2558 
เวลา 4:00 นาฬิกา ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม ห้องบุษราคมั เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย โดยระเบียบวาระการประชุมมีดงัต่อไปน้ี 
 
. เพือ่พจิารณาและอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  

 ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 48 และมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
กาํหนดใหบ้ริษทัอาจเพิ่มทุนของบริษทัไดด้ว้ยการออกหุน้ใหม่โดยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ตามแผนการเดิมของบริษทัฯ นั้น การจดัหาแหล่งเงินทุนสาํหรับชาํระราคาเรือตามสัญญาสั่งต่อเรือท่ีบริษทัฯ 
ไดส้ั่งต่อไปซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการต่อสร้างท่ีอู่ต่อเรือสามแห่งในประเทศจีน จะมาจากสองส่วน กล่าวคือ 
ส่วนเงินกูธ้นาคารและส่วนเงินสดของบริษทัฯ ทั้งน้ี สาํหรับส่วนเงินกูธ้นาคารนั้น บริษทัฯ ไดจ้ดัหาเงินกู้
สาํหรับเรือสั่งต่อส่วนใหญ่แลว้และบางส่วนอยูร่ะหวา่งการเจรจากบัธนาคารหลายแห่งซ่ึงไดเ้สนอปล่อยกู้
ใหก้บับริษทัฯ ซ่ึงคาดวา่บริษทัฯ จะเขา้ทาํสัญญาเงินกูส้าํหรับเรือสั่งต่อท่ีเหลือไดอ้ยา่งไม่ยุง่ยาก  

 

 

 โรงแรมอวาน ีเอเทรยีม กรงุเทพฯ ประเทศไทย

สถานทีต่ ัง้ 
 

 
 

โรงแรม อวาน ีเอเทรยีม 
1880 ถนนเพชรบรุตีดัใหม ่แขวงบางกะปิ  

เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย  
โทรศพัท ์66 (0) 2718-2000 โทรสาร 66 (0) 2718-2002 

Email:	atrium@avanihotels.com	
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บริษัท พรีเชียส ชิพป��ง จำกัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น   ครั้งที่  1/2558 

หนา้  จาก 6 

อยา่งไรกต็าม สาํหรับส่วนท่ีจะตอ้งมาจากเงินสดของบริษทัฯนั้น ตามแผนการเดิมจะมาจากเงินสดส่วนเกิน
จากการจาํหน่ายเรือบางลาํท่ีเหมาะสมในกองเรือของบริษทัฯ  แต่เน่ืองจากสภาพตลาดเรือเทกองท่ีตกตํ่า ทาํให้
แผนการจาํหน่ายเรือดงักล่าวไดล้่าชา้ออกไป และเน่ืองจากสภาพตลาดท่ีตกตํ่าสุดในประวติัการณ์ซ่ึงคาดวา่จะ
ตกตํ่าต่อไปอีกระยะหน่ึง บริษทัฯ จึงคาดวา่แผนการจาํหน่ายเรือดงักล่าวอาจล่าชา้ออกไปอีก  

ดงันั้น เพ่ือทดแทนเงินสดส่วนท่ีขาดและเพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัฯ จะสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขการชาํระ
เงินงวดตามสัญญาสั่งต่อเรือไดอ้ยา่งไม่ยุง่ยากในระหวา่ง 12 เดือนขา้งหนา้ และเพ่ือรักษาสภาพคล่องทาง
การเงินสาํหรับใชใ้นการดาํเนินงานในภาวะท่ีตลาดตกตํ่าอยา่งมาก คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติัการเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ดงันั้น เงินทุนท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนจะใชช้าํระเงินงวด
บางส่วนตามสัญญาสั่งต่อเรือท่ีบริษทัฯ ไดส้ั่งต่อไป และเพ่ือทดแทนเงินสดส่วนท่ีขาดในการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ รวมถึงเป็นเงินสาํรองสาํหรับชาํระคืนเงินกู ้

 รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (แบบ 53-4) เอกสารแนบ  

ความเห็นคณะกรรมการ  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 571,736,330 บาท โดย
แบ่งออกเป็นหุน้สามญั จาํนวน  571,736,330 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากเดิมท่ีมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 
1,039,520,600 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,039,520,600 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงันั้น ทุน
จดทะเบียนใหม่จะเป็นจาํนวน 1,611,256,930 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,611,256,930 หุน้ มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 
2. เพือ่พจิารณาและอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  

 ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดใหบ้ริษทัจะแกไ้ขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทัไดเ้ม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่
สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมด ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

 หลงัจากท่ีไดรั้บการอนุมติัการเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตามวาระท่ี 1 แลว้นั้น บริษทัฯ จะตอ้งแกไ้ขหนงัสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 4  

ความเห็นคณะกรรมการ  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามวาระท่ี 1 เป็นดงัน้ี 

 

 

หนา้ 3 จาก 6 

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 1,611,256,930 บาท (หน่ึงพนัหกร้อยสิบเอด็ลา้นสองแสนหา้หม่ืนหกพนัเกา้ร้อยสามสิบบาท) 
แบ่งเป็น 1,611,256,930 หุน้ (หน่ึงพนัหกร้อยสิบเอด็ลา้นสองแสนหา้หม่ืนหกพนัเกา้ร้อยสามสิบหุน้)  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ   1    บาท.(หน่ึงบาท) โดยแยกออกเป็น 
หุน้สามญั 1,611,256,930 หุน้ (หน่ึงพนัหกร้อยสิบเอด็ลา้นสองแสนหา้หม่ืนหกพนัเกา้ร้อยสามสิบหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ             -                  หุน้ (             -                  หุน้)” 

 
. เพือ่พจิารณาและอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษทัฯ 

เหตุผลและข้อเท็จจริง   

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 49 บริษทัอาจจะเสนอขายหุ้นท่ีเพ่ิมข้ึนโดยการออกหุ้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็
ไดแ้ละอาจจะเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นตามส่วนจาํนวนท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีอยูก่่อนแลว้ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน
ก็ได ้ 

ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดใหบ้ริษทัอาจเพ่ิมทุนของบริษทัไดด้ว้ย
การออกหุ้นใหม่โดยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ความเห็นคณะกรรมการ  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ   จํานวน  
571,736,330 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
 () การเสนอหุ้นใหม่แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วน (“Right Offering”) 
 การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 519,760,300 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1  บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ

บริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้เดิม (“Right Offering”) ในอตัราจดัสรร 2 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุนโดยเสนอขาย
ในราคาหุน้ละ 4 บาท เศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง  

 ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจจองซ้ือหุ้นในส่วนท่ีเกินจาก
สัดส่วนการถือหุ้นท่ีมีอยูเ่ดิม ( "การจองหุ้นเกินสิทธิ") โดยหุ้นท่ีจองเกินสิทธิจะไดรั้บการจดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นท่ีใชสิ้ทธิ
หลงัจากท่ีหุ้นสามญัเพิ่มทุนไดรั้บการจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นทุกรายในรอบแรก เกณฑท่ี์ใชใ้นการจดัสรรหุ้นการจอง
หุน้เกินสิทธิ มีดงัต่อไปน้ี 

 กรณีหุ้นเหลอืเกนิกว่าจํานวนหุ้นจองเกนิสิทธิ 
 บริษทัฯ จะจดัสรรหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกคนท่ีไดแ้สดงความจาํนงในการจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิของตนและผูท่ี้ไดจ่้ายเงิน
ราคาจองซ้ือหุน้ดงักล่าว 
 

4



บริษัท พรีเชียส ชิพป��ง จำกัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น   ครั้งที่  1/2558 

หนา้ 3 จาก 6 

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 1,611,256,930 บาท (หน่ึงพนัหกร้อยสิบเอด็ลา้นสองแสนหา้หม่ืนหกพนัเกา้ร้อยสามสิบบาท) 
แบ่งเป็น 1,611,256,930 หุน้ (หน่ึงพนัหกร้อยสิบเอด็ลา้นสองแสนหา้หม่ืนหกพนัเกา้ร้อยสามสิบหุน้)  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ   1    บาท.(หน่ึงบาท) โดยแยกออกเป็น 
หุน้สามญั 1,611,256,930 หุน้ (หน่ึงพนัหกร้อยสิบเอด็ลา้นสองแสนหา้หม่ืนหกพนัเกา้ร้อยสามสิบหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ             -                  หุน้ (             -                  หุน้)” 

 
. เพือ่พจิารณาและอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ 

เหตุผลและข้อเท็จจริง   

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 49 บริษทัอาจจะเสนอขายหุ้นท่ีเพ่ิมข้ึนโดยการออกหุ้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็
ไดแ้ละอาจจะเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นตามส่วนจาํนวนท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีอยูก่่อนแลว้ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน
ก็ได ้ 

ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดใหบ้ริษทัอาจเพ่ิมทุนของบริษทัไดด้ว้ย
การออกหุ้นใหม่โดยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ความเห็นคณะกรรมการ  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ   จํานวน  
571,736,330 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
 () การเสนอหุ้นใหม่แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วน (“Right Offering”) 
 การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 519,760,300 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1  บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ

บริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้เดิม (“Right Offering”) ในอตัราจดัสรร 2 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุนโดยเสนอขาย
ในราคาหุน้ละ 4 บาท เศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง  

 ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจจองซ้ือหุ้นในส่วนท่ีเกินจาก
สัดส่วนการถือหุ้นท่ีมีอยูเ่ดิม ( "การจองหุ้นเกินสิทธิ") โดยหุ้นท่ีจองเกินสิทธิจะไดรั้บการจดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นท่ีใชสิ้ทธิ
หลงัจากท่ีหุ้นสามญัเพิ่มทุนไดรั้บการจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นทุกรายในรอบแรก เกณฑท่ี์ใชใ้นการจดัสรรหุ้นการจอง
หุน้เกินสิทธิ มีดงัต่อไปน้ี 

 กรณีหุ้นเหลอืเกนิกว่าจํานวนหุ้นจองเกนิสิทธิ 
 บริษทัฯ จะจดัสรรหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกคนท่ีไดแ้สดงความจาํนงในการจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิของตนและผูท่ี้ไดจ่้ายเงิน
ราคาจองซ้ือหุน้ดงักล่าว 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป��ง จำกัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น   ครั้งที่  1/2558 

หนา้  จาก 6 

 กรณีหุ้นเหลอืน้อยกว่าจํานวนหุ้นจองเกนิสิทธิ 
(ก) ผูถื้อหุ้นท่ีไดแ้สดงความจาํนงในการจองซ้ือหุ้นเกินกวา่สัดส่วนการถือหุ้นท่ีมีอยู ่จะไดรั้บการจดัสรรหุ้น
จองเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้น (เศษของหุ้นท่ีจะไดม้าจากการคาํนวณให้ปัดท้ิง) จาํนวนหุ้นท่ีจะ
ไดรั้บการจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีจองเกินสิทธิจะไม่เกินจาํนวนหุน้ท่ีจองซ้ือและไดช้าํระเงิน 
(ข) จาํนวนหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรตาม (ก) จะไดรั้บการจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ แก่ผูถื้อหุน้
ท่ีจองเกินสิทธิซ่ึงยงัไม่ไดรั้บการจดัสรรเตม็จาํนวนท่ีตอ้งการ (เศษของจาํนวนหุน้ท่ีไดม้าจากการคาํนวณใหปั้ดท้ิง) 
จาํนวนหุ้นท่ีจะไดรั้บการจดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นท่ีจองเกินสิทธิจะไม่เกินจาํนวนหุ้นท่ีจองซ้ือและชาํระเงิน สําหรับ
ขั้นตอนการจดัสรรตามขอ้ (ข) น้ี บริษทัฯ จะจดัสรรหุ้นส่วนท่ีเหลือให้แก่ผูถื้อหุ้นซ่ึงแสดงความจาํนงจองซ้ือเกิน
สัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุน้จนกวา่จะหมด หรือจนกวา่จะไม่สามารถจดัสรรส่วนท่ีเหลือไดเ้น่ืองจากเหลือเศษหุน้ 
หรือจนกวา่จะไม่มีผูถื้อหุน้รายใดประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุน้ดงักล่าวอีกต่อไป 
 

  ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรให้กบัผูถ้ือหุ้นเดิม บริษทัฯ จะยกเลิกหุ้นสามญัท่ีเหลืออยูแ่ละ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

 
  (2)  ใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นที ่ (PSL-W1) 
 
  การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 51,976,030 หุน้ เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิในการ
ซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (PSL-W)  
 
  การมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงรวมถึง 
(แต่ไม่จาํกดั) อาํนาจต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 การกาํหนดวนัจองซ้ือและการชาํระเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ระยะเวลาการเสนอขาย และเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนสาํหรับผูถื้อหุน้เดิม ซ่ึงรวมถึงใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W และการ
จดัสรรหุน้เพิ่มทุนท่ีเหลือซ่ึงรวมถึงใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W ตามมติของผูถื้อหุน้ 

 การกาํหนดวนัท่ีและรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน (Record Date) และกาํหนด
วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

 ดาํเนินการใดๆท่ีเก่ียวขอ้ง หรือจาํเป็นไดต้ามท่ีเห็นสมควร เพ่ือใหก้ารออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
และ/หรือ จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W ดงักล่าวสาํเร็จลุล่วง ตามท่ีไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้ และ 

 การมอบหมายใหแ้ก่บุคคลใดท่ีจะดาํเนินการในเร่ืองแบบฟอร์ม กาํหนดการจองซ้ือหุน้ การประกาศหรือ
การจดัทาํเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนซ่ึงรวมถึงใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W ของ

หนา้  จาก 6 

บริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  การลงทะเบียนของเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ละติดต่อ
ประสานงานกบัและติดต่อเจา้หนา้ท่ีหรือผูแ้ทนของหน่วยงานใดๆ 

 
4. เพือ่พจิารณาและอนุมตัิการออกใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นที่  (PSL-W1) 

เหตุผลและข้อเท็จจริง   

หลงัจากท่ีไดรั้บการอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 51,976,030 หุน้ เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (PSL-W) ตามวาระท่ี 3 แลว้นั้น จะตอ้งมีการอนุมติั
การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (PSL-W) 

ความเห็นคณะกรรมการ  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ 
รุ่นท่ี 1 (PSL-W) ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (PSL-W) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซ้ือและ
ชาํระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนในอตัราส่วน 10 หุน้สามญัใหม่ต่อ 1 หน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W (10:1) 
เศษของหุน้หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดม้าจากการคาํนวณจะถกูปัดท้ิง ผูถื้อหุน้จะตอ้งใชสิ้ทธิในการจองซ้ือและ
ชาํระเงินค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุน จึงจะไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W ตามสัดส่วนในคราวเดียวกนั 

 
รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง 
จาํกดั (มหาชน) เอกสารแนบ 2 

 
การมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร สาํหรับการ
ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (PSL-W) นั้นเป็นไปตามท่ีระบุในวาระท่ี 3 

 
บริษทัฯ ใคร่ขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั   

 
อน่ึง แบบฟอร์มการมอบฉนัทะไดแ้นบมาพร้อมน้ีสาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ โดยสามารถมอบ
ฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือ กรรมการอิสระของบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน 

 
นายธีระ วภูิชนิน  กรรมการอิสระ  อาย ุ65 ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี 256 ถนนลาดพร้าว ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร  
กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป��ง จำกัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น   ครั้งที่  1/2558 

หนา้  จาก 6 

บริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  การลงทะเบียนของเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ละติดต่อ
ประสานงานกบัและติดต่อเจา้หนา้ท่ีหรือผูแ้ทนของหน่วยงานใดๆ 

 
4. เพือ่พจิารณาและอนุมตัิการออกใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นที่  (PSL-W1) 

เหตุผลและข้อเท็จจริง   

หลงัจากท่ีไดรั้บการอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 51,976,030 หุน้ เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (PSL-W) ตามวาระท่ี 3 แลว้นั้น จะตอ้งมีการอนุมติั
การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (PSL-W) 

ความเห็นคณะกรรมการ  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ 
รุ่นท่ี 1 (PSL-W) ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (PSL-W) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซ้ือและ
ชาํระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนในอตัราส่วน 10 หุน้สามญัใหม่ต่อ 1 หน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W (10:1) 
เศษของหุน้หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดม้าจากการคาํนวณจะถกูปัดท้ิง ผูถื้อหุน้จะตอ้งใชสิ้ทธิในการจองซ้ือและ
ชาํระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทุน จึงจะไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W ตามสัดส่วนในคราวเดียวกนั 

 
รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง 
จาํกดั (มหาชน) เอกสารแนบ 2 

 
การมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร สาํหรับการ
ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (PSL-W) นั้นเป็นไปตามท่ีระบุในวาระท่ี 3 

 
บริษทัฯ ใคร่ขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั   

 
อน่ึง แบบฟอร์มการมอบฉนัทะไดแ้นบมาพร้อมน้ีสาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ โดยสามารถมอบ
ฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือ กรรมการอิสระของบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน 

 
นายธีระ วภูิชนิน  กรรมการอิสระ  อาย ุ65 ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี 256 ถนนลาดพร้าว ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร  
กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป��ง จำกัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น   ครั้งที่  1/2558 

หนา้ 6 จาก 6 

โดยกรรมการท่านดงักล่าวนั้นไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวาระการประชุม ทั้งน้ี โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือ
มอบฉนัทะปรากฏตาม เอกสารแนบ 5 และมอบต่อประธานคณะกรรมการบริษทัฯ หรือผูท่ี้ประธานกาํหนดก่อนเร่ิมการประชุม 

 

เพ่ือและในนามของคณะกรรมการ 
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) 

 
 

_______________________________ 
(นายธีระ วภูิชนิน) 

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป��ง จำกัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น   ครั้งที่  1/2558 

หนา้ 6 จาก 6 

โดยกรรมการท่านดงักล่าวนั้นไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวาระการประชุม ทั้งน้ี โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือ
มอบฉนัทะปรากฏตาม เอกสารแนบ 5 และมอบต่อประธานคณะกรรมการบริษทัฯ หรือผูท่ี้ประธานกาํหนดก่อนเร่ิมการประชุม 

 

เพ่ือและในนามของคณะกรรมการ 
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) 

 
 

_______________________________ 
(นายธีระ วภูิชนิน) 

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

เอกสารแนบ 1

แบบรายงานการเพิม่ทุน (แบบ 53-4) 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป��ง จำกัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น   ครั้งที่  1/2558 

หนา้ 5 จาก 14 
 

 

แบบรายงานการเพิม่ทุน (F 53-4)
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน)

วนัที ่ 9 มีนาคม 28

ขา้พเจา้บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอรายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ัง
ท่ี 3/2558 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนในวนัศุกร์ท่ี 6 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 15.00 น. เก่ียวกบัการเพ่ิมทุน / จดัสรรหุน้
เพิ่มทุน ดงัต่อไปน้ี 

 
.   การเพิม่ทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาก 1,039,520,600 บาท เป็น 
1,611,256,930 บาท โดยออกหุ้นสามญั จาํนวน 571,736,330 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวม 571,736,330 บาท 
โดยเป็นการเพิ่มทุนในลกัษณะดงัน้ี 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น 
 

มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์น หุน้สามญั 571,736,330 1.00 571,736,330 
          การใชเ้งินทุน หุน้บุริมสิทธิ - - - 
  แบบมอบอาํนาจทัว่ไป หุน้สามญั - - - 
         (General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ - - - 

 
2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  
 2.  แบบกาํหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จัดสรรให้แก่ จํานวนหุ้น 
(หุ้น) 

อตัราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และชําระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิม ไม่เกิน 
519,760,300 

2 หุน้สามญัเดิม : 1 
หุน้สามญัเพิ่มทุน

ตามสิทธิ 

4.00  จะกาํหนดโดยคณะ
กรรมการบริหาร 

โปรดดู
หมายเหตุ ก 

      
ประชาชน - - - - - 
บุคคลใด ๆ  - - - - - 
เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิท่ี
จะซ้ือหุน้สามญัของ 
บริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (PSL-W) 

ไม่เกิน 
51,976,030 

โปรดดูหมายเหตุ ข 0.00 จะกาํหนดโดยคณะ
กรรมการบริหาร 

โปรดดู
หมายเหตุ ข 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป��ง จำกัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น   ครั้งที่  1/2558 

หนา้ 6 จาก 14 
 

หมายเหตุ ก 
 การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 519,760,300 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1  บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในอตัราจดัสรร 2 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุน โดยเสนอขายในราคา
หุน้ละ 4 บาท เศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง 

 ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ผูถื้อหุ้นอาจจองซ้ือหุน้ในส่วนท่ีเกิน
จากสัดส่วนการถือหุน้ท่ีมีอยูเ่ดิม ( "หุน้จองเกินสิทธิ") โดยหุน้จองเกินสิทธิจะไดรั้บการจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีใชสิ้ทธิ
หลงัจากท่ีหุน้สามญัเพิ่มทุนไดรั้บการจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ทุกรายในรอบแรก เกณฑท่ี์ใชใ้นการจดัสรรหุน้จอง
เกินสิทธิ มีดงัน้ี 

 กรณหุ้ีนเหลอืเกนิกว่าจํานวนหุ้นจองเกนิสิทธิ 
  บริษทัฯ จะจดัสรรหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกคนท่ีไดแ้สดงความจาํนงในการจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิของตนและผูท่ี้
ไดจ่้ายเงินราคาจองซ้ือหุน้ดงักล่าว 

 กรณหุ้ีนเหลอืน้อยกว่าจํานวนหุ้นจองเกนิสิทธิ 
(ก) ผูถื้อหุน้ท่ีไดแ้สดงความจาํนงในการจองซ้ือหุน้เกินกวา่สดัส่วนการถือหุน้ท่ีมีอยู ่ จะไดรั้บการจดัสรรหุน้จอง

เกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ (เศษของหุน้ท่ีจะไดม้าจากการคาํนวณใหปั้ดท้ิง) จาํนวนหุน้ท่ีจะ
ไดรั้บการจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีจองเกินสิทธิจะไม่เกินจาํนวนหุน้ท่ีจองซ้ือและไดช้าํระเงิน 

(ข) จาํนวนหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรตาม (ก) จะไดรั้บการจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ แก่ผูถื้อหุน้ท่ี
จองเกินสิทธิซ่ึงยงัไม่ไดรั้บการจดัสรรเตม็จาํนวนท่ีตอ้งการ (เศษของจาํนวนหุน้ท่ีไดม้าจากการคาํนวณใหปั้ด
ท้ิง) จาํนวนหุน้ท่ีจะไดรั้บการจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีจองเกินสิทธิจะไม่เกินจาํนวนหุน้ท่ีจองซ้ือและชาํระเงิน 
สาํหรับขั้นตอนการจดัสรรตามขอ้ (ข) น้ี บริษทัฯ จะจดัสรรหุน้ส่วนท่ีเหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ซ่ึงแสดงความจาํนง
จองซ้ือเกินสดัส่วนตามสดัส่วนการถือหุน้จนกวา่จะหมด หรือจนกวา่จะไม่สามารถจดัสรรส่วนท่ีเหลือได้
เน่ืองจากเหลือเศษหุน้ หรือจนกวา่จะไม่มีผูถื้อหุน้รายใดประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุน้ดงักล่าวอีกต่อไป 
 
ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเหลือจากการจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม บริษทัฯ จะยกเลิกหุน้สามญัท่ีเหลืออยูแ่ละลดทุน

จดทะเบียนของบริษทัฯ 
 

หมายเหตุ ข 
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 51,976,030 หุน้ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิใน

การซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (PSL-W) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนในอตัราส่วน 10 หุน้
สามญัใหม่ต่อ 1 หน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W (10:1) เศษของหุน้หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดม้าจากการ
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บริษัท พรีเชียส ชิพป��ง จำกัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น   ครั้งที่  1/2558 

หนา้ 7 จาก 14 
 

คาํนวณจะถูกปัดท้ิง ผูถื้อหุน้จะตอ้งใชสิ้ทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน จึงจะไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W 
ตามสดัส่วนในคราวเดียวกนั 
 
การมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงรวมถึง (แต่
ไม่จาํกดั) อาํนาจต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 การกาํหนดวนัจองซ้ือและการชาํระเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ระยะเวลาการเสนอขาย และเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนสําหรับผูถื้อหุ้นเดิม ซ่ึงรวมถึงใบสําคญัแสดงสิทธิ PSL-W และการ
จดัสรรหุน้เพิ่มทุนท่ีเหลือซ่ึงรวมถึงใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W ตามมติของผูถื้อหุน้ 

 การกาํหนดวนัท่ีและรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน (Record Date) และกาํหนดวนัปิด
สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

 ดาํเนินการใดๆท่ีเก่ียวขอ้ง หรือจาํเป็นไดต้ามท่ีเห็นสมควร เพื่อใหก้ารออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน 
และ/หรือ จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W1 ดงักล่าวสาํเร็จลุล่วง และ 

 การมอบหมายใหแ้ก่บุคคลใดท่ีจะดาํเนินการในเร่ืองแบบฟอร์ม กาํหนดการจองซ้ือหุน้ การประกาศหรือการ
จดัทาํเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนซ่ึงรวมถึงใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W1 ของบริษทัฯ ใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  การลงทะเบียนของเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ละติดต่อประสานงานกบั
และติดต่อเจา้หนา้ท่ีหรือผูแ้ทนของหน่วยงานใดๆ 

 
 2.1.1 การดาํเนินการของบริษทักรณีท่ีมีเศษของหุน้  
 

 ในกรณีท่ีมีเศษหุน้คงเหลือจากการจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) และจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เกินกวา่สิทธิของตนใหปั้ดเศษหุน้ดงักล่าวท้ิง 

 
  2.2  แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate)  -ไม่มี- 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป��ง จำกัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น   ครั้งที่  1/2558 

หนา้  จาก 14 
 

 
    . กาํหนดวนัประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นเพือ่ขออนุมตักิารเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

กาํหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 ในวนัศุกร์ท่ี 10  เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบุษราคมั 
โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย 
โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ (“Record Date”) ในวนัท่ี 23 มีนาคม 2558 และใหร้วบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของ พระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน ในวนัท่ี 24 มีนาคม 2558 (วนัทาํการถดัจาก
วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้) 

 
. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง และเงือ่นไข การขออนุญาต (ถา้มี)         
4.1 บริษทัฯจะจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์
4.2 บริษทัฯ จะดาํเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือนาํหุน้สามญัเพิ่มทุนและใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละราย 
 
  .  วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิม่ 
 ตามแผนการเดิมของบริษทัฯ นั้น การจดัหาแหล่งเงินทุนสาํหรับชาํระราคาเรือตามสญัญาสัง่ต่อเรือท่ีบริษทัฯ ไดส้ัง่
ต่อไปซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการต่อสร้างท่ีอู่ต่อเรือสามแห่งในประเทศจีน จะมาจากสองส่วน กล่าวคือ ส่วนเงินกูธ้นาคาร
และส่วนเงินสดของบริษทัฯ ทั้งน้ี สาํหรับส่วนเงินกูธ้นาคารนั้น บริษทัฯ ไดจ้ดัหาเงินกูส้าํหรับเรือสัง่ต่อส่วนใหญ่แลว้
และบางส่วนอยูร่ะหวา่งการเจรจากบัธนาคารหลายแห่งซ่ึงไดเ้สนอปล่อยกูใ้หก้บับริษทัฯ ซ่ึงคาดวา่บริษทัฯ จะเขา้ทาํ
สญัญาเงินกูส้าํหรับเรือสัง่ต่อท่ีเหลือไดอ้ยา่งไม่ยุง่ยาก อยา่งไรกต็าม สาํหรับส่วนท่ีจะตอ้งมาจากเงินสดของบริษทัฯนั้น 
ตามแผนการเดิมจะมาจากเงินสดส่วนเกินจากการจาํหน่ายเรือบางลาํท่ีเหมาะสมในกองเรือของบริษทัฯ  แต่เน่ืองจาก
สภาพตลาดเรือเทกองท่ีตกตํ่า ทาํใหแ้ผนการจาํหน่ายเรือดงักล่าวไดล่้าชา้ออกไป และเน่ืองจากสภาพตลาดท่ีตกตํ่าสุดใน
ประวติัการณ์ซ่ึงคาดวา่จะตกตํ่าต่อไปอีกระยะหน่ึง บริษทัฯ จึงคาดวา่แผนการจาํหน่ายเรือดงักล่าวอาจล่าชา้ออกไปอีก 
ดงันั้น เพื่อทดแทนเงินสดส่วนท่ีขาดและเพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัฯ จะสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขการชาํระเงินงวดตาม
สญัญาสัง่ต่อเรือไดอ้ยา่งไม่ยุง่ยากในระหวา่ง 12 เดือนขา้งหนา้ และเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินสาํหรับใชใ้นการ
ดาํเนินงานในภาวะท่ีตลาดตกตํ่าอยา่งมาก คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติัการเพิ่มทุนของ
บริษทัฯ ดงันั้น เงินทุนท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนจะใชช้าํระเงินงวดบางส่วนตามสญัญาสัง่ต่อเรือท่ีบริษทัฯ ไดส้ัง่ต่อไป และ
เพื่อทดแทนเงินสดส่วนท่ีขาดในการดาํเนินงานของบริษทัฯ รวมถึงเป็นเงินสาํรองสาํหรับชาํระคืนเงินกู ้
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. ประโยชน์ทีบ่ริษทัจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
การเพิ่มทุนจะช่วยใหบ้ริษทัฯ มีสถานะทางการเงินท่ีแขง็เกร็งข้ึน และเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงิน อีกทั้งยงั

ช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขการชาํระเงินงวดตามสญัญาสัง่ต่อเรือไดอ้ยา่งไม่ยุง่ยาก  รวมถึงช่วยใหส้ามารถ
ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆตามสัญญาเงินกูก้บัธนาคารได ้

 

. ประโยชน์ทีผู้่ถอืหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
 7.1 นโยบายเงินปันผล  
 บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจาํปีไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 25  ของผลกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีและสาํรองตาม

กฎหมาย 
 
 7.2 ผูจ้องซ้ือหุน้เพิม่ทุนคร้ังน้ีจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตั้งแต่ผูจ้องซ้ือหุน้เพิ่มทุน

ดงักล่าวไดรั้บการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  และผูจ้องซ้ือหุน้เพิ่มทุนจะไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้
สามญัของบริษทัฯ PSL-W ตามสดัส่วน ซ่ึงจะเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถซ้ือขายได ้

 
  7.3 อ่ืน ๆ  
  –การเพิ่มทุนโดยการเพิ่มจาํนวนหุน้จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของหุน้ของบริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผลเชิงบวกต่อราคาหุน้
ของบริษทัฯ 
 

8. รายละเอยีดอืน่ใดทีจ่ําเป็นสําหรับผู้ถอืหุ้นเพือ่ใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมัตกิารเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่
ทุน 

   - ไม่มี – 
. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณทีีค่ณะกรรมการบริษทัมีมตใิห้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
  
ลาํดบั ขั้นตอนการดาํเนินการ วนั เดอืน ปี 

1 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2558 6 มีนาคม 2558 
2 วนัท่ีผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้มีสิทธิเขา้ประชุม

และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 
1/2558 (Record Date) 

23 มีนาคม 2558 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอยีดเบือ้งต้นของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน)
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หนา้ 11 จาก 14 
 

 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน)

รายละเอยีดเบือ้งต้นของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษทัฯ  
 

ประเภทของ
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิ 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) รุ่นท่ี 1   
(“PSL-W” หรือ “ใบสาํคญัแสดงสิทธิ”) 

ชนิดของใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

วิธีการเสนอขาย ใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ  รุ่นท่ี 1 จะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไดจ้องซ้ือ
และชาํระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนในอตัราส่วน 10 หุน้สามญัใหม่ต่อ 1 หน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิ   
เศษของหุน้หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดม้าจากการคาํนวณจะถูกปัดท้ิง ผูถื้อหุน้จะตอ้งใชสิ้ทธิใน
การจองซ้ือและชาํระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุน โดยจะไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W ตามสดัส่วน
ในคราวเดียวกนั โดยใหสิ้ทธิในการจองซ้ือแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้ในวนัท่ีบริษทักาํหนดใหเ้ป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) และวนัปิด
สมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของ พระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี  
คณะกรรมการบริหารจะกาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) และวนัปิดสมุดทะเบียน
ต่อไป 
 
ทั้งน้ี หากผูถื้อหุน้มีความประสงคใ์นการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนในอตัราท่ีนอ้ยกวา่หรือมากกวา่
สิทธิท่ีพึงไดรั้บตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม ผูถื้อหุน้จะไดรั้บสิทธิในการซ้ือหน่วยใบสาํคญัแสดง
สิทธิตามสดัส่วนท่ีลดและเพิ่ม  
 
อน่ึง ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิจะตอ้งใชสิ้ทธิในการจองซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิและหุน้สามญั
เพิ่มทุนตามสดัส่วน โดยไม่สามารถเลือกท่ีจะใชสิ้ทธิจองซ้ืออยา่งใดอยา่งหน่ึงได ้ไม่วา่จะเป็นการ
จองซ้ือตามจาํนวนสิทธิ นอ้ยกวา่สิทธิ หรือเกินกวา่สิทธิ 
 
สาํหรับรายละเอียดการใชสิ้ทธิจองซ้ือ และเง่ือนไขท่ีจาํเป็นอ่ืน ใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือหรือ
บุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผูพ้ิจารณากาํหนดต่อไป 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป��ง จำกัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น   ครั้งที่  1/2558 

หนา้ 1 จาก 14 
 

จาํนวนใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีเสนอ 

ไม่เกิน 51,976,030 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย 

 บาท )ศูนยบ์าท(  

อายขุองใบสาํคญั
แสดงสิทธิ  

ไม่เกิน 3 ปี (36 เดือน) นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังแรก 

วนัส้ินสุดของการ
ใชสิ้ทธิ 

คณะกรรมการบริหารจะกาํหนดต่อไป 

จาํนวนหุน้ท่ีออก
เพื่อรองรับ 
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิ 

ไม่เกิน 51,976,030 หุน้ (มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  บาท) 

อตัราการใชสิ้ทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  หน่วย ต่อหุน้สามญั  หุน้ (เวน้แต่จะมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาการใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้สามญั 

17.50 บาทต่อหุน้ )เวน้แต่จะมีการปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ(  

วนัท่ีออกใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผูมี้
อาํนาจในการกาํหนดภายหลงัจากไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ระยะเวลาเสนอ
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิ 

บริษทัฯ จะเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิควบคู่กบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน (“Right 
Offering”) โดยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน 
 
ทั้งน้ี  คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผูมี้
อาํนาจในการกาํหนดระยะเวลาเสนอใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

ระยะเวลาและ
เง่ือนไขการใช้
สิทธิ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยทุกๆ            
ไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม) ของแต่ละปีปฏิทิน หลงัจากครบรอบปีท่ี
สองของการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ จนถึงวนัหมดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ (“วนักาํหนดใช้
สิทธิ”) 
วนักาํหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย คือ วนัท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิ (PSL-W) ครบกาํหนด หากในกรณี
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัหยดุทาํการใหเ้ล่ือนวนักาํหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยดงักล่าวเป็นวนั
ทาํการสุดทา้ยก่อนหนา้วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยดงักล่าว 

หนา้ 13 จาก 14 
 

ทั้งน้ี ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อน
ครบกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

ตลาดรองของ
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิ 

บริษทัฯ จะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายในคร้ังน้ี เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ตลาดรองของหุน้
สามญัท่ีเกิดจาก
การใชสิ้ทธิ 

บริษทัฯ จะนาํหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ เขา้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ขอ้กาํหนดกรณีท่ีมี
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิเหลืออยู ่

บริษทัฯ จะดาํเนินการยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเหลืออยูท่ ั้งจาํนวน 

ผลกระทบต่อผูถื้อ
หุน้ 

. หุน้สามญัใหม่ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จะมีสิทธิและไดรั้บ
ผลประโยชนอ์นัพึงไดเ้สมือนหุน้สามญัเดิมท่ีออกและเรียกชาํระเตม็มลูค่าของบริษทัฯ ทุกประการ 
โดยสิทธิใดๆ ท่ีจะไดรั้บจากการเป็นผูถื้อหุน้สามญัจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิจะเร่ิม
ตั้งแต่วนัท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ใหม่ ซ่ึงปรากฎรายช่ือผูถื้อหุน้
สามญัใหม่ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 
. ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้จะพิจารณาบนสมมติฐานโดยแบ่งออกเป็น  กรณี ดงัน้ี 
 
กรณีท่ี   ผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ทั้งจาํนวน 
 
กรณีท่ี  บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่เป็นผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ทั้ง
จาํนวน (ผูถื้อหุน้เดิมขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้งจาํนวน) 
 
) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) 

กรณีท่ี  เท่ากบัศูนย ์(ไม่มีผลกระทบ) 
กรณีท่ี  ไม่เกินร้อยละ 3.23 
Control Dilution = Qw/ (Q0 + QRO + Qw) 
Q0= จาํนวนหุน้สามญัท่ีมีอยูเ่ดิมเท่ากบั 1,039,520,600 หุน้ 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป��ง จำกัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น   ครั้งที่  1/2558 

หนา้ 13 จาก 14 
 

ทั้งน้ี ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อน
ครบกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

ตลาดรองของ
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิ 

บริษทัฯ จะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายในคร้ังน้ี เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ตลาดรองของหุน้
สามญัท่ีเกิดจาก
การใชสิ้ทธิ 

บริษทัฯ จะนาํหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ เขา้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ขอ้กาํหนดกรณีท่ีมี
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิเหลืออยู ่

บริษทัฯ จะดาํเนินการยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเหลืออยูท่ ั้งจาํนวน 

ผลกระทบต่อผูถื้อ
หุน้ 

. หุน้สามญัใหม่ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จะมีสิทธิและไดรั้บ
ผลประโยชนอ์นัพึงไดเ้สมือนหุน้สามญัเดิมท่ีออกและเรียกชาํระเตม็มลูค่าของบริษทัฯ ทุกประการ 
โดยสิทธิใดๆ ท่ีจะไดรั้บจากการเป็นผูถื้อหุน้สามญัจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิจะเร่ิม
ตั้งแต่วนัท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ใหม่ ซ่ึงปรากฎรายช่ือผูถื้อหุน้
สามญัใหม่ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 
. ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้จะพิจารณาบนสมมติฐานโดยแบ่งออกเป็น  กรณี ดงัน้ี 
 
กรณีท่ี   ผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ทั้งจาํนวน 
 
กรณีท่ี  บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่เป็นผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ทั้ง
จาํนวน (ผูถื้อหุน้เดิมขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้งจาํนวน) 
 
) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) 

กรณีท่ี  เท่ากบัศูนย ์(ไม่มีผลกระทบ) 
กรณีท่ี  ไม่เกินร้อยละ 3.23 
Control Dilution = Qw/ (Q0 + QRO + Qw) 
Q0= จาํนวนหุน้สามญัท่ีมีอยูเ่ดิมเท่ากบั 1,039,520,600 หุน้ 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป��ง จำกัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น   ครั้งที่  1/2558 

หนา้ 14 จาก 14 
 

QRO  = จาํนวนหุน้สามญัใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนเท่ากบั 
519,760,300 หุน้ 
Qw  = จาํนวนหุน้สามญัใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวน
ซ่ึงเท่ากบั 51,976,030 หุน้ 

) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร (EPS Dilution) 
กรณีท่ี  เท่ากบัศูนย ์(ไม่มีผลกระทบ) 
กรณีท่ี  ไม่เกินร้อยละ 3.23 

 
) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) 
ทั้งกรณีท่ี  และ  ไม่มีผลกระทบต่อการลดลงของราคาตลาดของหุน้ เน่ืองจากราคาการใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้สามญัท่ี 17.50 บาทต่อหุน้นั้นสูงกวา่ราคาตลาดท่ี 16.97 บาทต่อหุน้ ซ่ึงเป็นราคาตลาดถวั
เฉล่ียของหุน้บริษทัฯในช่วง 7 วนัทาํการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2558 ซ่ึง
ไดจ้ดัข้ึนในวนัศุกร์ท่ี 6 มีนาคม 2558 (กล่าวคือ ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558 ถึงวนัท่ี 5 
มีนาคม 2558 – ขอ้มูลจากระบบ SETSMART) 

 
เง่ือนไขอ่ืนๆ ใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผูมี้

อาํนาจในการกาํหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ รวมถึงการ
เขา้เจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งดาํเนินการต่าง ๆ อนัจาํเป็น 
และสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิใน
คร้ังน้ี ซ่ึงรวมถึงการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ และหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง
สิทธิดงักล่าว เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ตลอดจนดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

นายทะเบียน
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิ 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ )ประเทศไทย (จาํกดั  

 
 

 

เอกสารแนบ 3 

ข้อปฏบิติัสําหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น  
และการมอบฉันทะ 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป��ง จำกัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น   ครั้งที่  1/2558 

หนา้ 14 จาก 14 
 

QRO  = จาํนวนหุน้สามญัใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนเท่ากบั 
519,760,300 หุน้ 
Qw  = จาํนวนหุน้สามญัใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวน
ซ่ึงเท่ากบั 51,976,030 หุน้ 

) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร (EPS Dilution) 
กรณีท่ี  เท่ากบัศูนย ์(ไม่มีผลกระทบ) 
กรณีท่ี  ไม่เกินร้อยละ 3.23 

 
) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) 
ทั้งกรณีท่ี  และ  ไม่มีผลกระทบต่อการลดลงของราคาตลาดของหุน้ เน่ืองจากราคาการใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้สามญัท่ี 17.50 บาทต่อหุน้นั้นสูงกวา่ราคาตลาดท่ี 16.97 บาทต่อหุน้ ซ่ึงเป็นราคาตลาดถวั
เฉล่ียของหุน้บริษทัฯในช่วง 7 วนัทาํการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2558 ซ่ึง
ไดจ้ดัข้ึนในวนัศุกร์ท่ี 6 มีนาคม 2558 (กล่าวคือ ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2558 ถึงวนัท่ี 5 
มีนาคม 2558 – ขอ้มูลจากระบบ SETSMART) 

 
เง่ือนไขอ่ืนๆ ใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผูมี้

อาํนาจในการกาํหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ รวมถึงการ
เขา้เจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งดาํเนินการต่าง ๆ อนัจาํเป็น 
และสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิใน
คร้ังน้ี ซ่ึงรวมถึงการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ และหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง
สิทธิดงักล่าว เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ตลอดจนดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

นายทะเบียน
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิ 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ )ประเทศไทย (จาํกดั  

 
 

 

เอกสารแนบ 3 

ข้อปฏบิติัสําหรับการเข้าประชุมผู้ถอืหุ้น  
และการมอบฉันทะ 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป��ง จำกัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น   ครั้งที่  1/2558 

 
หลกัฐานเพือ่แสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

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

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ  
1. หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ และ 
2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/สาํเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายแุละลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งของ                   

ผูม้อบฉนัทะ และ 
3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน / สาํเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายแุละลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูตอ้งของผูรั้บมอบ

ฉนัทะ และ  
4. ผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดแสดงบตัร หรือ เอกสาร อยา่งใดอยา่งหน่ึงซ่ึงเป็นฉบบัจริงและยงัไม่หมดอาย ุ เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ี

ตรวจสอบ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง / เอกสารอ่ืนซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการ  

2. นิติบุคคล  
1. หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทบั

ของนิติบุคคล (ถา้มี) ของผูม้อบฉนัทะ และลงลายมือช่ือของ ผูรั้บมอบฉนัทะ และ 
2. หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซ่ึงลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งและออกใหไ้ม่เกิน  ปีก่อนวนัประชุม                   

ผูถื้อหุน้ของผูม้อบฉนัทะ และ 
3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน / หนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุ และลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งของผูมี้อาํนาจ                  

ลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น  (ผูม้อบฉนัทะ) และ 
4. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอายแุละลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งของผูรั้บมอบอาํนาจ 

และ 
5. ผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดแสดงบตัร หรือ เอกสาร อยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงเป็นฉบบัจริงและยงัไม่หมดอาย ุ เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ี

ตรวจสอบ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง / เอกสารอ่ืนซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการ  

3. สําหรับบุคคลทีม่ิได้มีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ  
กรณีท่ีเอกสารหรือหลกัฐานท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดงเอกสาร                 
คาํแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซ่ึงลงนามรับรองคาํแปลโดยผูถื้อหุน้ หรือ โดยผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็น                   
นิติบุคคล) 

 
หนังสือมอบฉันทะ 
สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือ กรรมการอิสระของบริษทัฯ 
ดงัต่อไปน้ี เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน 
 

นายธีระ วภูิชนิน  กรรมการอิสระ  อาย ุ6 ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี 6 ถนนลาดพร้าว ซอยสนันิบาตเทศบาล แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร  
กรุงเทพฯ 0900 ประเทศไทย 
 

โดยกรรมการท่านดงักล่าวนั้นไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวาระการประชุม ทั้งน้ี โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือ          
มอบฉนัทะปรากฏตาม เอกสารแนบ 5 และมอบต่อประธานคณะกรรมการบริษทัฯ หรือผูท่ี้ประธานกาํหนดก่อนเร่ิมการประชุม
 
ขอใหผู้รั้บมอบฉนัทะ ส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานต่างๆ มาท่ีบริษทัฯตามท่ีอยูด่า้นล่าง ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  วนั หรือ
ก่อนเร่ิมเวลาประชุมอยา่งนอ้ย  ชัว่โมง เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆ ใหท้นัก่อนเร่ิมการประชุม 
ทีอ่ยู่   :    บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน)  

เลขที ่8 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ช้ัน 9 ถนนสาทรเหนือ   
            แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 000  

โทรศัพท์ :  0 696-884   โทรสาร 0 6-764 

การลงทะเบียนเพือ่เข้าร่วมประชุม  
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียน  ชัว่โมง ก่อนเวลาประชุม (ตั้งแต่เวลา :00 น. เป็นตน้ไป) 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป��ง จำกัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น   ครั้งที่  1/2558 

 
หลกัฐานเพือ่แสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

1. บุคคลธรรมดา 
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
โปรดแสดงบตัร หรือ เอกสาร อยา่งใดอยา่งหน่ึงซ่ึงเป็นฉบบัจริงและยงัไม่หมดอาย ุ เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบ : บตัรประจาํตวั
ประชาชน / หนงัสือเดินทาง /  เอกสารอ่ืนซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการ  

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ  
1. หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ และ 
2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/สาํเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายแุละลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งของ                   

ผูม้อบฉนัทะ และ 
3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน / สาํเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายแุละลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูตอ้งของผูรั้บมอบ

ฉนัทะ และ  
4. ผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดแสดงบตัร หรือ เอกสาร อยา่งใดอยา่งหน่ึงซ่ึงเป็นฉบบัจริงและยงัไม่หมดอาย ุ เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ี

ตรวจสอบ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง / เอกสารอ่ืนซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการ  

2. นิติบุคคล  
1. หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทบั

ของนิติบุคคล (ถา้มี) ของผูม้อบฉนัทะ และลงลายมือช่ือของ ผูรั้บมอบฉนัทะ และ 
2. หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซ่ึงลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งและออกใหไ้ม่เกิน  ปีก่อนวนัประชุม                   

ผูถื้อหุน้ของผูม้อบฉนัทะ และ 
3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน / หนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุ และลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งของผูมี้อาํนาจ                  

ลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น  (ผูม้อบฉนัทะ) และ 
4. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอายแุละลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งของผูรั้บมอบอาํนาจ 

และ 
5. ผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดแสดงบตัร หรือ เอกสาร อยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงเป็นฉบบัจริงและยงัไม่หมดอาย ุ เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ี

ตรวจสอบ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง / เอกสารอ่ืนซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการ  

3. สําหรับบุคคลทีม่ิได้มีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ  
กรณีท่ีเอกสารหรือหลกัฐานท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดงเอกสาร                 
คาํแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซ่ึงลงนามรับรองคาํแปลโดยผูถื้อหุน้ หรือ โดยผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็น                   
นิติบุคคล) 

 
หนังสือมอบฉันทะ 
สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือ กรรมการอิสระของบริษทัฯ 
ดงัต่อไปน้ี เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน 
 

นายธีระ วภูิชนิน  กรรมการอิสระ  อาย ุ6 ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี 6 ถนนลาดพร้าว ซอยสนันิบาตเทศบาล แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร  
กรุงเทพฯ 0900 ประเทศไทย 
 

โดยกรรมการท่านดงักล่าวนั้นไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวาระการประชุม ทั้งน้ี โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือ          
มอบฉนัทะปรากฏตาม เอกสารแนบ 5 และมอบต่อประธานคณะกรรมการบริษทัฯ หรือผูท่ี้ประธานกาํหนดก่อนเร่ิมการประชุม
 
ขอใหผู้รั้บมอบฉนัทะ ส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานต่างๆ มาท่ีบริษทัฯตามท่ีอยูด่า้นล่าง ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  วนั หรือ
ก่อนเร่ิมเวลาประชุมอยา่งนอ้ย  ชัว่โมง เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆ ใหท้นัก่อนเร่ิมการประชุม 
ทีอ่ยู่   :    บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน)  

เลขที ่8 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ช้ัน 9 ถนนสาทรเหนือ   
            แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 000  

โทรศัพท์ :  0 696-884   โทรสาร 0 6-764 

การลงทะเบียนเพือ่เข้าร่วมประชุม  
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียน  ชัว่โมง ก่อนเวลาประชุม (ตั้งแต่เวลา :00 น. เป็นตน้ไป) 
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เอกสารแนบ 4 

ข้อบงัคบัของบริษทัฯ เกีย่วกบัวาระการประชุม
และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

สําหรับการประชุมผู้ถอืหุ้น

 
 

 
ขอ้ 3 การเพ่ิมเติมหรือแกไ้ขใด ๆ ในขอ้บงัคบัน้ีกดี็ หรือในขอ้กาํหนดในหนงัสือบริคณห์สนธิกดี็ จะกระทาํไดก้แ็ต่

โดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 
ขอ้ 15 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียงสาํหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 16 บาํเหน็จ และค่าตอบแทนกรรมการ ใหสุ้ดแลว้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะกาํหนด 

ขอ้ 17 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) โดย
อตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงใน
สาม (1/3) 

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะ
ออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการ ผูอ้อกจาก
ตาํแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้

ขอ้ 36 การประชุมใหญ่ของบริษทัใหจ้ดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ 
ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกาํหนด 

ขอ้ 37 กรรมการจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช่นวา่น้ีใหเ้รียกวา่ 
“ประชุมสามญั” การประชุมสามญัดงักล่าวใหก้ระทาํภายในส่ีเดือนภายหลงัการส้ินสุดรอบปีทางการบญัชีของ
บริษทั 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนๆ ใหเ้รียกวา่ “ประชุมวสิามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวสิามญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ย
กวา่   หน่ึงในหา้ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้คนซ่ึงมีหุน้รวมกนั ไม่นอ้ย
กวา่หน่ึงในสิบของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด เขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอใหค้ณะกรรมการ
ประชุมวสิามญักไ็ด ้โดยในหนงัสือร้องขอนั้นจะตอ้งระบุวา่ใหเ้รียกประชุมเพื่อการใดไวใ้หช้ดัเจนคณะกรรมการ
ตอ้งจดัประชุมภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 38 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหช้ดัเจน
วา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอ เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติัหรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว 
และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม 

อน่ึงคาํบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหโ้ฆษณาในหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทยติดต่อกนั 3 วนัก่อน               
วนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 
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เอกสารแนบ 4 

ข้อบงัคบัของบริษทัฯ เกีย่วกบัวาระการประชุม
และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

สําหรับการประชุมผู้ถอืหุ้น

 
 

 
ขอ้ 3 การเพ่ิมเติมหรือแกไ้ขใด ๆ ในขอ้บงัคบัน้ีกดี็ หรือในขอ้กาํหนดในหนงัสือบริคณห์สนธิกดี็ จะกระทาํไดก้แ็ต่

โดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 
ขอ้ 15 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียงสาํหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 16 บาํเหน็จ และค่าตอบแทนกรรมการ ใหสุ้ดแลว้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะกาํหนด 

ขอ้ 17 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) โดย
อตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงใน
สาม (1/3) 

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะ
ออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการ ผูอ้อกจาก
ตาํแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้

ขอ้ 36 การประชุมใหญ่ของบริษทัใหจ้ดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ 
ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกาํหนด 

ขอ้ 37 กรรมการจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช่นวา่น้ีใหเ้รียกวา่ 
“ประชุมสามญั” การประชุมสามญัดงักล่าวใหก้ระทาํภายในส่ีเดือนภายหลงัการส้ินสุดรอบปีทางการบญัชีของ
บริษทั 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนๆ ใหเ้รียกวา่ “ประชุมวสิามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวสิามญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ย
กวา่   หน่ึงในหา้ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้คนซ่ึงมีหุน้รวมกนั ไม่นอ้ย
กวา่หน่ึงในสิบของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด เขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอใหค้ณะกรรมการ
ประชุมวสิามญักไ็ด ้โดยในหนงัสือร้องขอนั้นจะตอ้งระบุวา่ใหเ้รียกประชุมเพื่อการใดไวใ้หช้ดัเจนคณะกรรมการ
ตอ้งจดัประชุมภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 38 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหช้ดัเจน
วา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอ เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติัหรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว 
และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม 

อน่ึงคาํบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหโ้ฆษณาในหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทยติดต่อกนั 3 วนัก่อน               
วนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 
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ขอ้ 39 การประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 25 คน       
หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของ
จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้ หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้
ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ 
ขอใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุม ในการ
ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 40 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน
แทนตนได ้การมอบฉนัทะจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือ ลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียน
บริษทัมหาชนจาํกดักาํหนด และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี 
(ก) จาํนวนหุน้ซ่ึงผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่
(ข) ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ค) คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการกาํหนดไว ้ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบ
ฉนัทะเขา้ประชุม 

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

ขอ้ 42 ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ังผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใดผูถื้อหุน้จะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิได ้ นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมใหญ่จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบจาก
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีสาํคญั                        

การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงค์
จะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 
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ขอ้ 39 การประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 25 คน       
หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของ
จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้ หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้
ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ 
ขอใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุม ในการ
ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 40 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน
แทนตนได ้การมอบฉนัทะจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือ ลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียน
บริษทัมหาชนจาํกดักาํหนด และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี 
(ก) จาํนวนหุน้ซ่ึงผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่
(ข) ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ค) คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการกาํหนดไว ้ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบ
ฉนัทะเขา้ประชุม 

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

ขอ้ 42 ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ังผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใดผูถื้อหุน้จะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิได ้ นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมใหญ่จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบจาก
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีสาํคญั                        

การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงค์
จะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

 
 
 

 
 
 
ขอ้ 43 กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงัน้ี 

(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน 
(2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเก่ียวกบักิจการท่ีทางบริษทัไดด้าํเนินการไปในระยะรอบปีท่ีผา่นมา 
(3) พิจารณาและอนุมติังบดุล 
(4) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 
(5) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(6) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
(7) เร่ืองอ่ืนๆ 

ขอ้ 44 ผูส้อบบญัชีใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชีผูซ่ึ้งออกไปนั้นจะเลือกกลบัเขา้รับตาํแหน่ง
อีกกไ็ด ้

ขอ้ 45 ผูส้อบบญัชีควรไดค้่าตอบแทนเท่าใด ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้กาํหนด 

ขอ้ 47 ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บญัชีกาํไร
ขาดทุน และมีปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ และใหบ้ริษทัจดัส่ง
รายงานและเอกสารของบริษทัท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

ขอ้ 48 บริษทัอาจเพิ่มทุนของบริษทัไดด้ว้ยการออกหุน้ใหม่โดยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สาม
ในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 49 บริษทัอาจจะเสนอขายหุน้ท่ีเพิ่มข้ึนโดยการออกหุน้ใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนกไ็ด ้ และอาจจะเสนอขายใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้ตามส่วนจาํนวนท่ีผูถื้อหุน้แต่ละคนมีอยูก่่อนแลว้ หรือจะเสนอขายหุน้ต่อประชาชน หรือบุคคลอ่ืน ไม่วา่
ทั้งหมดหรือบางส่วนกไ็ด ้โดยเป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 52 หา้มมิใหป้ระกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือมติของคณะกรรมการ กรณี
ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

 การจ่ายเงินปันผลใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และโฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในทาง
หนงัสือพิมพภ์าษาไทยในทอ้งท่ีติดต่อกนัเป็นเวลา 3 วนั และจดัใหมี้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายใน 1 เดือน
นบัแต่มีมติเช่นว่านั้น 

ขอ้ 53 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นคร้ังคราวได ้ เม่ือปรากฏแก่กรรมการวา่บริษทัมี
กาํไรพอสมควรท่ีจะกระทาํเช่นนั้นได ้ และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบใน
การประชุมคราวต่อไป 

ขอ้ 55 บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึง ไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 
หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุน                  
จดทะเบียน 

นอกจากทุนสาํรองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหจ้ดัสรรเงินทุนสาํรองอ่ืน
ตามท่ีเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการดาํเนินการของบริษทัดว้ยกไ็ด ้
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บริษัท พรีเชียส ชิพป��ง จำกัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น   ครั้งที่  1/2558 

 

ขอ้ 59 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปีเพ่ือพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนน้ี 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 60 คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้ พร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัประจาํปี 
(1) สาํเนางบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของ

ผูส้อบบญัชี 
(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

 

 

เอกสารแนบ 5 

ประวตักิรรมการอสิระของบริษัทฯ สําหรับการมอบฉันทะ
และ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
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บริษัท พรีเชียส ชิพป��ง จำกัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น   ครั้งที่  1/2558 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป��ง จำกัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น   ครั้งที่  1/2558 

ประวตักิรรมการอสิระของบริษทัฯ สําหรับการมอบฉันทะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
    นายธีระ วภูิชนิน 
   
ตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 
วันที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการฯ 13 กรกฎาคม 2543 
อายุ 65 ปี 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน - Stevents Point 

สหรัฐอเมริกา 
ประวัติการอบรม 
» 2557 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “Chartered Director Class” (CDC) จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
» 2548 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “Audit Committee Program” (ACP) จดัโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
» 2544 สมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ซ่ึงไดรั้บประกาศนียบตัร

สถาบนักรรมการบริษทัไทย “Directors Certification Program” (DCP) Class 6/2001 
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ 
» 2551 - มีนาคม 2554 กรรมการตรวจสอบ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
» 2548 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั สหอุตสาหกรรม นํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 
» 2546 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 
» ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทัเงินทุน กรุงเทพธนาทร จาํกดั (มหาชน) 
ประสบการณ์อื่นๆ 
» 2543 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
  

นายธีระ วิภูชนิน (ต่อ) 
 
» 2543 - 2546 รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 
 กรรมการ บริษทั ซนัโย ยนิูเวอร์แซล อีเลค็ทริค จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเอกชนพฒันาภมิูภาค ประเทศไทย 
 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการเตรียมการจดัตั้งบริษทัของ 

ท.ศ.ท. และ ก.ส.ท. 
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการเตรียมการจดัตั้งบริษทัของป.ต.ท. 
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารศูนยร์ะดมทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

» 2537 - 2540 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กลุ่มบริษทั พรีเมียร์ 
» 2533 - 2537 ผูแ้ทนประจาํประเทศไทย บริษทั พรูเด็นเชียล แอสเซ็ต แมนเนจเมน้ท ์เอเชีย จาํกดั 
» 2518 - 2533 รองประธาน (การลงทุน) บริษทั อเมริกนั อินเตอร์แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั 
» 2517 - 2518 ผูจ้ดัการสินเช่ือธุรกิจ บริษทั เครดิตการพาณิชย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
» 2516 - 2517 ประจาํกองพลทหารมา้ 
อาชีพหลกั กรรมการบริษทั 
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทและกจิการ/องค์กรอื่น 
» บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

4 บริษทั  : 1. ประธานคณะกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

2. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน บริษทัเงินทุน กรุงเทพธนาทร จาํกดั 
(มหาชน) 

4. ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ บริษทั อินเตอร์ไฮด ์
จาํกดั (มหาชน) 

» บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
1 บริษทั : บริษทั ไอร่า แอดไวเซอร่ี จาํกดั 

» บริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจของบริษทัฯ  ไม่มี 
» บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม) ไม่มี 
» กิจการ/องคก์รอ่ืน กรรมการ สมาคมเจา้ของเรือไทย 
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» 2518 - 2533 รองประธาน (การลงทุน) บริษทั อเมริกนั อินเตอร์แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั 
» 2517 - 2518 ผูจ้ดัการสินเช่ือธุรกิจ บริษทั เครดิตการพาณิชย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
» 2516 - 2517 ประจาํกองพลทหารมา้ 
อาชีพหลกั กรรมการบริษทั 
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทและกจิการ/องค์กรอื่น 
» บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

4 บริษทั  : 1. ประธานคณะกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

2. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน บริษทัเงินทุน กรุงเทพธนาทร จาํกดั 
(มหาชน) 

4. ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ บริษทั อินเตอร์ไฮด ์
จาํกดั (มหาชน) 

» บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
1 บริษทั : บริษทั ไอร่า แอดไวเซอร่ี จาํกดั 

» บริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจของบริษทัฯ  ไม่มี 
» บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม) ไม่มี 
» กิจการ/องคก์รอ่ืน กรรมการ สมาคมเจา้ของเรือไทย 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป��ง จำกัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น   ครั้งที่  1/2558 

นายธีระ วิภูชนิน (ต่อ) 
 
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2557 

โดยตนเอง ไม่มี 
โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 60,000 หุน้ (ร้อยละ 0.00 ของหุน้ทั้งหมดท่ีเรียกชาํระแลว้) 

จํานวนหุ้นที่เพิม่ขึน้ (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2557 
โดยตนเอง ไม่มี 
โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด (คร้ัง) ในปี 2557 

- การประชุมวาระปกติ:  7/7 คร้ัง 
- การประชุมวาระพิเศษ: 0/0 คร้ัง 

 
 

-1/2- 

                                                                                       หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)                             (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
                                                                                         
                                         เขยีนที ่      
  

                    วนัที ่    เดอืน    พ.ศ.    
 

(1)        ขา้พเจา้           สญัชาต ิ    
  อยูบ่า้นเลขที ่   ถนน   ตาํบล/แขวง     
  อาํเภอ/เขต     จงัหวดั    รหสัไปรษณยี ์   

 
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั             พรีเชียส ชิพป้ิง  จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  

โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม        หุน้   และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                             เสยีง  ดงัน้ี 
 หุน้สามญั         หุน้   ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                    เสยีง  
 หุน้บุรมิสทิธ ิ        หุน้    ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                               เสยีง 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้  
.   ชือ่       นายธีระ วิภชูนิน    อายุ    65 ปี       อยูบ่า้นเลขที ่ 256 ซอยสนันิบาตเทศบาล         

ถนน         ลาดพรา้ว                                          ตาํบล/แขวง      จนัทรเกษม                 อาํเภอ/เขต      จตุจกัร  
จงัหวดั      กรงุเทพมหานคร                      รหสัไปรษณยี ์          10900                หรือ 
 

.   ชือ่ ________________________________________ อายุ       ปี  อยูบ่า้นเลขที ่              
ถนน  ตาํบล/แขวง      อาํเภอ/เขต    
จงัหวดั               รหสัไปรษณยี ์              หรือ 
 

.   ชือ่ ________________________________________ อายุ       ปี  อยูบ่า้นเลขที ่              
ถนน  ตาํบล/แขวง      อาํเภอ/เขต    
จงัหวดั               รหสัไปรษณยี ์                      

 
คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพือ่เขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/558 ใน
วนัศกุรท่ี์ 1 เมษายน 558 เวลา 14: น. ณ ห้องบุษราคมั โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขท่ี 188 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรงุเทพมหานคร 131 ประเทศไทย  หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  
 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 

 
วาระท่ี 1   เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 

   เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี  เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ  ของบริษทัฯ 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 

   เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
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บริษัท พรีเชียส ชิพป��ง จำกัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น   ครั้งที่  1/2558 

นายธีระ วิภูชนิน (ต่อ) 
 
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2557 

โดยตนเอง ไม่มี 
โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 60,000 หุน้ (ร้อยละ 0.00 ของหุน้ทั้งหมดท่ีเรียกชาํระแลว้) 

จํานวนหุ้นที่เพิม่ขึน้ (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2557 
โดยตนเอง ไม่มี 
โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด (คร้ัง) ในปี 2557 

- การประชุมวาระปกติ:  7/7 คร้ัง 
- การประชุมวาระพิเศษ: 0/0 คร้ัง 
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                                                                                       หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)                             (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
                                                                                         
                                         เขยีนที ่      
  

                    วนัที ่    เดอืน    พ.ศ.    
 

(1)        ขา้พเจา้           สญัชาต ิ    
  อยูบ่า้นเลขที ่   ถนน   ตาํบล/แขวง     
  อาํเภอ/เขต     จงัหวดั    รหสัไปรษณยี ์   

 
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั             พรีเชียส ชิพป้ิง  จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  

โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม        หุน้   และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                             เสยีง  ดงัน้ี 
 หุน้สามญั         หุน้   ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                    เสยีง  
 หุน้บุรมิสทิธ ิ        หุน้    ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                               เสยีง 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้  
.   ชือ่       นายธีระ วิภชูนิน    อายุ    65 ปี       อยูบ่า้นเลขที ่ 256 ซอยสนันิบาตเทศบาล         

ถนน         ลาดพรา้ว                                          ตาํบล/แขวง      จนัทรเกษม                 อาํเภอ/เขต      จตุจกัร  
จงัหวดั      กรงุเทพมหานคร                      รหสัไปรษณยี ์          10900                หรือ 
 

.   ชือ่ ________________________________________ อายุ       ปี  อยูบ่า้นเลขที ่              
ถนน  ตาํบล/แขวง      อาํเภอ/เขต    
จงัหวดั               รหสัไปรษณยี ์              หรือ 
 

.   ชือ่ ________________________________________ อายุ       ปี  อยูบ่า้นเลขที ่              
ถนน  ตาํบล/แขวง      อาํเภอ/เขต    
จงัหวดั               รหสัไปรษณยี ์                      

 
คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพือ่เขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/558 ใน
วนัศกุรท่ี์ 1 เมษายน 558 เวลา 14: น. ณ ห้องบุษราคมั โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขท่ี 188 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรงุเทพมหานคร 131 ประเทศไทย  หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  
 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 

 
วาระท่ี 1   เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 

   เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี  เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ  ของบริษทัฯ 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 

   เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
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วาระท่ี 3 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  
 

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 4 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี  (PSL-W1) 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  
 

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะน้ีใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกต้องและ
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
(6) ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลง
มตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณา
และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  
  กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 
 
 
 

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

 
 
 
หมายเหต ุ 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ

หลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
3.     ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

ตามแนบ 
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