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วันจันทรที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09:30 นาิกา

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM)

(โปรดทราบวาการประชุม E-AGM นี้จะเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเทานั้น และจะไมมีการจัดสถานที่

ประชุมในรูปแบบเดิม โปรดศึกษาขอปฏิบัติสําหรับการเขาประชุม E-AGM โดยละเอียด 

และปฏิบัติตามขอปฏิบัติดังกลาว)

โทรศัพท 66 (0) 2696-8854

โทรสาร  66 (0) 2236-7654

E-mail : ir@preciousshipping.com

(กรุณาดูแผนที่ในหนาถัดไป)



สถานที่ถ่ายทอดสด E-AGM 
 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์02 696 8800 
Google Map: https://goo.gl/maps/NDfcZW1eDtnGbzpSA 
(หมายเหต:ุ การประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เท่านั้น และไม่มีการจดัประชุมในรูปแบบเดิม) 

 
 

หนา้ 1 จาก 10 

วนัท่ี 18 มีนาคม 2564  
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 (“ประชุมผู้ถือหุ้น”) 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 
เอกสารแนบ  
1.  ส าเนารายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2563 
2.      รายงานประจ าปี 2563 พร้อมงบการเงินประจ าปี 2563 ท่ีตรวจสอบแลว้ของบริษทัฯในรูปแบบ QR Code 
3. ประวติักรรมการท่านท่ีตอ้งออกตามวาระและไดรั้บการเสนอช่ือให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกคร้ัง 
4. ขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และการมอบฉนัทะ 
5. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เก่ียวกบัวาระการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้น 
6. ประวติักรรมการอิสระของบริษทัฯ ส าหรับการมอบฉนัทะ และหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
7. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2563 และ/หรือ ขอรับหนงัสือเชิญประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 

แบบรูปเล่ม  
 
เน่ืองด้วยคณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีมติก าหนดวันประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 19 
เมษายน 2564 เวลา 9.30 นาฬิกา ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย โดยระเบียบวาระการประชุม
สามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นมีดงัต่อไปน้ี  
 

1. เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2563 ซ่ึงได้จัดขึน้ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 

เหตุผลและข้อเท็จจริง ส าเนารายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้ือหุ ้นคร้ังที่ 1/2563 ซ่ึงได้จัดขึ้นในวนัที่               
8 กรกฎาคม 2563 ปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นฉบบัน้ี    

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงได้
จดัขึ้นในวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563  

 
2. เพ่ือรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2563 และรายงานประจ าปี 2563 ของ

บริษัทฯ 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  รายงานจากคณะกรรมการบริษทัฯไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ของบริษทัฯในหนา้ 
4 ถึง 32  ทั้งน้ี รายงานประจ าปี 2563 ปรากฏตาม เอกสารแนบ 2 พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นฉบบัน้ี 



1

สถานที่ถ่ายทอดสด E-AGM 
 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์02 696 8800 
Google Map: https://goo.gl/maps/NDfcZW1eDtnGbzpSA 
(หมายเหต:ุ การประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เท่านั้น และไม่มีการจดัประชุมในรูปแบบเดิม) 

 
 

หนา้ 1 จาก 10 

วนัท่ี 18 มีนาคม 2564  
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 (“ประชุมผู้ถือหุ้น”) 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 
เอกสารแนบ  
1.  ส าเนารายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2563 
2.      รายงานประจ าปี 2563 พร้อมงบการเงินประจ าปี 2563 ท่ีตรวจสอบแลว้ของบริษทัฯในรูปแบบ QR Code 
3. ประวติักรรมการท่านท่ีตอ้งออกตามวาระและไดรั้บการเสนอช่ือให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกคร้ัง 
4. ขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และการมอบฉนัทะ 
5. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เก่ียวกบัวาระการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้น 
6. ประวติักรรมการอิสระของบริษทัฯ ส าหรับการมอบฉนัทะ และหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
7. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2563 และ/หรือ ขอรับหนงัสือเชิญประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 

แบบรูปเล่ม  
 
เน่ืองด้วยคณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีมติก าหนดวันประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 19 
เมษายน 2564 เวลา 9.30 นาฬิกา ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย โดยระเบียบวาระการประชุม
สามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นมีดงัต่อไปน้ี  
 

1. เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2563 ซ่ึงได้จัดขึน้ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 

เหตุผลและข้อเท็จจริง ส าเนารายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้ือหุ ้นคร้ังที่ 1/2563 ซ่ึงได้จัดขึ้นในวนัที่               
8 กรกฎาคม 2563 ปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นฉบบัน้ี    

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงได้
จดัขึ้นในวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563  

 
2. เพ่ือรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2563 และรายงานประจ าปี 2563 ของ

บริษัทฯ 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  รายงานจากคณะกรรมการบริษทัฯไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ของบริษทัฯในหนา้ 
4 ถึง 32  ทั้งน้ี รายงานประจ าปี 2563 ปรากฏตาม เอกสารแนบ 2 พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นฉบบัน้ี 



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

2 

 
 

หนา้ 2 จาก 10 

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรรับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริษทัฯ ส าหรับผลการด าเนินงาน
ในปี 2563 และรายงานประจ าปี 2563 ของบริษทัฯ 

 
3. เพ่ือพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว 

 เหตุผลและข้อเท็จจริง 

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

• คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจาก ผู ้
ตรวจสอบบญัชีแลว้ โดยไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ในหน้า 210 ถึง 322  ซ่ึงไดแ้นบมาพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นฉบับน้ี ทั้ งน้ีผูส้อบบัญชีได้แสดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบ
บญัชีอยา่งไม่มีเง่ือนไข ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจ าปี 2563 
เช่นกนั  

ความเห็นคณะกรรมการ  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และงบก าไร
ขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแลว้ 

 
4. เพ่ือพจิารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรและเงินปันผล ส าหรับปี 2563 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  

• ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2547 ซ่ึงไดจ้ดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2547 ไดม้ีมติอนุมตัิให้
แกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษี
ของแต่ละปี โดยให้มีผลตั้งแต่ปี 2547 เป็นตน้ไป (“นโยบายการจ่ายเงินปันผล”) 

• ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีทุนส ารองจ านวน 103.95 ลา้นบาท ซ่ึงยงัไม่ครบจ านวนท่ีก าหนดตาม
มาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ข้อ 55 
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิส าหรับปี 2563 จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ  
ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

• ตารางสรุปความสามารถในการท าก าไรและฐานะการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปี 2563  และ ปี 2562            
มีดงัต่อไปน้ี 

 
 

หนา้ 3 จาก 10 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 
1. ก าไร (ขาดทุน)  

- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
- จากงบการเงินรวม 

 

 
(1,108.34) ลา้นบาท 
(1,294.86) ลา้นบาท 

 
(622.04) ลา้นบาท 
(228.49) ลา้นบาท 

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

 

    
(0.71) บาทต่อหุน้ 
(0.83) บาทต่อหุน้ 

    
(0.40) บาทต่อหุน้ 
(0.15) บาทต่อหุน้ 

 3. รวมเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น) ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้สนอให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิส าหรับปี 
2563  และยงัคงตอ้งส ารองเงินสดภายในส าหรับอนาคต นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัอยู่ภายใต้ขอ้ห้ามชั่วคราวในการ
จ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดภายใตสั้ญญาเงินกูห้น่ึงฉบบั ซ่ึงเป็นเง่ือนไขในการผอ่นปรนการปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการ
เงิน จ านวน 2 ขอ้ 

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563  
 

5. เพ่ือพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  

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

• คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการไดพ้ิจารณา และมีความเห็นว่า ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ท่ี
เสนอส าหรับปี 2564 มีความเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นบริษทัตรวจสอบบญัชี
ที่มีช่ือเสียง มีความเป็นอิสระและมีผลการท างานท่ีน่าพอใจในช่วงท่ีผ่านมา โดยบริษทั ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตั้งแต่ปี 2544  

• คณะกรรมการบริษทัฯ โดยค าแนะน าจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ จึงเสนอให้แต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชี ซ่ึงมีเลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงัต่อไปน้ี จากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับปี 2564 และมีค่าสอบบญัชีประจ าปี ไมเ่กิน 2.10 ลา้นบาท แยกต่างหากจาก
ค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็  

1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 โดยคุณวิสสุตาเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ มาแลว้เป็นเวลา 6 ปี  (ปี 2558 - ปี 2563) 
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รายการ ปี 2563 ปี 2562 
1. ก าไร (ขาดทุน)  

- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
- จากงบการเงินรวม 

 

 
(1,108.34) ลา้นบาท 
(1,294.86) ลา้นบาท 

 
(622.04) ลา้นบาท 
(228.49) ลา้นบาท 

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

 

    
(0.71) บาทต่อหุน้ 
(0.83) บาทต่อหุน้ 

    
(0.40) บาทต่อหุน้ 
(0.15) บาทต่อหุน้ 

 3. รวมเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น) ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้สนอให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิส าหรับปี 
2563  และยงัคงตอ้งส ารองเงินสดภายในส าหรับอนาคต นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัอยู่ภายใต้ขอ้ห้ามชั่วคราวในการ
จ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดภายใตสั้ญญาเงินกูห้น่ึงฉบบั ซ่ึงเป็นเง่ือนไขในการผอ่นปรนการปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการ
เงิน จ านวน 2 ขอ้ 

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563  
 

5. เพ่ือพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  

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

• คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการไดพ้ิจารณา และมีความเห็นว่า ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ท่ี
เสนอส าหรับปี 2564 มีความเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นบริษทัตรวจสอบบญัชี
ที่มีช่ือเสียง มีความเป็นอิสระและมีผลการท างานท่ีน่าพอใจในช่วงท่ีผ่านมา โดยบริษทั ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตั้งแต่ปี 2544  

• คณะกรรมการบริษทัฯ โดยค าแนะน าจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ จึงเสนอให้แต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชี ซ่ึงมีเลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงัต่อไปน้ี จากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับปี 2564 และมีค่าสอบบญัชีประจ าปี ไมเ่กิน 2.10 ลา้นบาท แยกต่างหากจาก
ค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็  

1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 โดยคุณวิสสุตาเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ มาแลว้เป็นเวลา 6 ปี  (ปี 2558 - ปี 2563) 
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2.     นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501  
3.     นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958  

โดยผูส้อบบญัชีทุกคนดงักล่าวขา้งตน้มีคุณสมบติัท าหน้าท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั ส านกังาน 
อีวาย จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชีรับอนุญาตท่ีมีคุณสมบัติของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ท าหน้าท่ี
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ทุกท่านไม่มีความสัมพนัธ์ หรือผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทัฯ และบริษทัย่อยของบริษทัฯ กบัผูบ้ริหาร ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิท
ของบุคคลดงักล่าว 

รายละเอียดของค่าสอบบญัชี และค่าตอบแทนจากการให้บริการดา้นอื่น ๆ ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัการสอบ
บญัชีส าหรับบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี  

รายการ ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 
ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ  2.10 ลา้นบาท 2.10 ลา้นบาท 
ค่าสอบบญัชีส าหรับบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนใน ประเทศไทย 
และ 1 บริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

2.38 ลา้นบาท 2.38 ลา้นบาท 

ค่าตอบแทนจากการให้บริการดา้นอืน่ ๆ ไดแ้ก ่
- ส าหรับรายงานของผูส้อบบญัชีเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 
- ส าหรับการสอบทานทางบญัชีในบริษทัย่อยท่ี              

จดทะเบียนในต่างประเทศบางแห่ง* (เพื่อใชใ้น               
การออกงบการเงินรวม) 

- ส าหรับการสอบทานรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ทีเอฟอาร์เอส) ฉบบั
ท่ี 9 

 
0.18 ลา้นบาท 

 
0 88 ลา้นบาท 

 
 
- 

 
 

 
0.09 ลา้นบาท 

 
0.88 ลา้นบาท 

 
 

0.48 ลา้นบาท 

รวม 5.54 ล้านบาท 5.93 ล้านบาท 

*    งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศของบริษัทฯ  มีการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรายอ่ืน อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัคงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแลให้งบการเงินดังกล่าวแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
ตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ  

ความเห็นคณะกรรมการ  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติัและแต่งตั้งผูส้อบบญัชีทั้งหมดตามรายช่ือขา้งตน้ (หรือผูส้อบ
บญัชีอื่นตามท่ีได้อธิบายขา้งตน้) จากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับปีบญัชี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยมีค่าสอบบญัชีประจ าปีไม่เกิน 2.10  ลา้นบาท แยกต่างหากจากค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็  
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6.     เพ่ือพจิารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

เหตุผลและข้อเท็จจริง   
• มาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 ก าหนดให้ 

ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้
จ านวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  

• กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลากว่าผูใ้ด
จะออก ส่วนปีหลงัๆต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการ ผูอ้อก
จากต าแหน่งไปนั้นอาจจะไดรั้บเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้  

• บริษทัฯ ไดป้ระกาศบนเวบ็ไซต์ เพื่อเปิดโอกาสให้กบัผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็น
กรรมการบริษทัฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ตาม ไม่มี
ผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลดงักล่าว 

• กรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระ มีดงัต่อไปน้ี 
ล าดับที่ ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง ระยะเวลาการ

ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

(ณ วันประชุม
สามัญประจ าปี 
ผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 

1/2564) 

ระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

(ณ วันประชุม 
สามัญประจ าปี 
ผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 

1/2567) 
1 นางสาวนิชิตา้ ชาห์ กรรมการ 18 ปี 21 ปี 

2 นายกิริต ชาห์ กรรมการ / 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

13 ปี 16 ปี 

3 นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา ประธานคณะกรรมการบริษทั /  
กรรมการอิสระ 

10 ปี 13 ปี 

4 ศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา 
ปานะนนท ์
 

กรรมการตรวจสอบ และก ากบัดูแลกิจการ / 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /  
กรรมการบริหารความเส่ียง / 
กรรมการอิสระ 

10 ปี 13 ปี 

• บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในคร้ังน้ีได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ จาก
คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการสรรหา ถึงความหลากหลายในคุณสมบติัของคณะกรรมการ ซ่ึง
รวมถึง เพศ  อายุ คุณวุฒิ ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และความสามารถ (รวมทั้งผลการปฏิบติังานใน
ฐานะกรรมการบริษทัฯในช่วงท่ีผา่นมา)  
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2.     นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501  
3.     นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958  

โดยผูส้อบบญัชีทุกคนดงักล่าวขา้งตน้มีคุณสมบติัท าหน้าท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั ส านกังาน 
อีวาย จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชีรับอนุญาตท่ีมีคุณสมบัติของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ท าหน้าท่ี
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ทุกท่านไม่มีความสัมพนัธ์ หรือผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทัฯ และบริษทัย่อยของบริษทัฯ กบัผูบ้ริหาร ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิท
ของบุคคลดงักล่าว 

รายละเอียดของค่าสอบบญัชี และค่าตอบแทนจากการให้บริการดา้นอื่น ๆ ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัการสอบ
บญัชีส าหรับบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี  

รายการ ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 
ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ  2.10 ลา้นบาท 2.10 ลา้นบาท 
ค่าสอบบญัชีส าหรับบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนใน ประเทศไทย 
และ 1 บริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

2.38 ลา้นบาท 2.38 ลา้นบาท 

ค่าตอบแทนจากการให้บริการดา้นอืน่ ๆ ไดแ้ก ่
- ส าหรับรายงานของผูส้อบบญัชีเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 
- ส าหรับการสอบทานทางบญัชีในบริษทัย่อยท่ี              

จดทะเบียนในต่างประเทศบางแห่ง* (เพื่อใชใ้น               
การออกงบการเงินรวม) 

- ส าหรับการสอบทานรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ทีเอฟอาร์เอส) ฉบบั
ท่ี 9 

 
0.18 ลา้นบาท 

 
0 88 ลา้นบาท 

 
 
- 

 
 

 
0.09 ลา้นบาท 

 
0.88 ลา้นบาท 

 
 

0.48 ลา้นบาท 

รวม 5.54 ล้านบาท 5.93 ล้านบาท 

*    งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศของบริษัทฯ  มีการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรายอ่ืน อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัคงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแลให้งบการเงินดังกล่าวแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
ตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ  

ความเห็นคณะกรรมการ  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติัและแต่งตั้งผูส้อบบญัชีทั้งหมดตามรายช่ือขา้งตน้ (หรือผูส้อบ
บญัชีอื่นตามท่ีได้อธิบายขา้งตน้) จากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับปีบญัชี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยมีค่าสอบบญัชีประจ าปีไม่เกิน 2.10  ลา้นบาท แยกต่างหากจากค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็  
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6.     เพ่ือพจิารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

เหตุผลและข้อเท็จจริง   
• มาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 ก าหนดให้ 

ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้
จ านวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  

• กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลากว่าผูใ้ด
จะออก ส่วนปีหลงัๆต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการ ผูอ้อก
จากต าแหน่งไปนั้นอาจจะไดรั้บเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้  

• บริษทัฯ ไดป้ระกาศบนเวบ็ไซต์ เพื่อเปิดโอกาสให้กบัผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็น
กรรมการบริษทัฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ตาม ไม่มี
ผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลดงักล่าว 

• กรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระ มีดงัต่อไปน้ี 
ล าดับที่ ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง ระยะเวลาการ

ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

(ณ วันประชุม
สามัญประจ าปี 
ผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 

1/2564) 

ระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

(ณ วันประชุม 
สามัญประจ าปี 
ผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 

1/2567) 
1 นางสาวนิชิตา้ ชาห์ กรรมการ 18 ปี 21 ปี 

2 นายกิริต ชาห์ กรรมการ / 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

13 ปี 16 ปี 

3 นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา ประธานคณะกรรมการบริษทั /  
กรรมการอิสระ 

10 ปี 13 ปี 

4 ศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา 
ปานะนนท ์
 

กรรมการตรวจสอบ และก ากบัดูแลกิจการ / 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /  
กรรมการบริหารความเส่ียง / 
กรรมการอิสระ 

10 ปี 13 ปี 

• บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในคร้ังน้ีได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ จาก
คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการสรรหา ถึงความหลากหลายในคุณสมบติัของคณะกรรมการ ซ่ึง
รวมถึง เพศ  อายุ คุณวุฒิ ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และความสามารถ (รวมทั้งผลการปฏิบติังานใน
ฐานะกรรมการบริษทัฯในช่วงท่ีผา่นมา)  



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

6 

 
 

หนา้ 6 จาก 10 

• ตามขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่าควรให้กรรมการดงักล่าว
ทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้รับต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง ซ่ึงกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีคุณสมบติัท่ี
เหมาะสมเป็นอยา่งย่ิง และมีประสบการณ์อนักวา้งขวางเก่ียวกบัธุรกิจการคา้ การเงิน และการขนส่งสินคา้
ระหว่างประเทศ ซ่ึงเป็นท่ีคาดหมายว่าบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์ 
ขอ้เสนอแนะและวิสัยทศัน์ของท่านเหล่าน้ีท่ีจะไดน้ ามาสู่คณะกรรมการบริษทั 

• นอกจากนั้น ส าหรับนายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา กรรมการอิสระ และศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท ์ซ่ึง
ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ มากกว่า 9 ปี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการสรรหา ไดท้บทวนความเป็นอิสระของกรรมการทั้งสองท่านน้ีและมีความเห็นว่าท่านทั้ง
สองยงัคงมีความเป็นอิสระและเห็นควรให้ท่านกลับเข้ารับต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง ด้วยเหตุผล
ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรรมการอิสระทั้งสองท่านมีคุณสมบติัครบถว้นตามค านิยามและคุณสมบติัของกรรมการอิสระตาม
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

(2) กรรมการอิสระทั้งสองท่านสามารถน าพาให้คณะกรรมการบริษัทฯ ตัดสินใจได้อย่างอิสระและ
ยติุธรรม  

(3) ประสบการณ์อนัหลากหลายและความเขา้ใจในบริษทัฯ ของกรรมการอิสระทั้งสองท่านนั้น ถือเป็น
ประโยชน์อย่างย่ิงต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โดยทั้งสองท่านสามารถปฏิบติัหน้าท่ีในคณะกรรมการ
บริษทัฯ ดว้ยประสบการณ์ ทกัษะ และความสามารถอนัหลากหลายของท่านได ้ 

(4) กรรมการอิสระทั้งสองท่านไดอุ้ทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เพื่อรับฟังและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของคณะกรรมการ  

(5) ในระหว่างท่ีท่านทั้งสองด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ระมดัระวงั รอบคอบและอยา่งมืออาชีพเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น  

(6) การด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นระยะเวลานานของท่านนั้นไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ท่านทั้งสอง  

• ประวติัของกรรมการทั้ง 4 ท่าน รวมทั้งขอ้มูลจ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ปรากฏ
ตาม เอกสารแนบ 3 พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

• กรรมการอิสระเป็นกรรมการท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ รวมทั้งผลประโยชน์ท่ีขดักนักบับริษทัฯ บริษทัในเครือ 
ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ อนัอาจมีผลต่อความเป็นอิสระในการพิจารณาและแสดง
ความเห็น 
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ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้รับต าแหน่งต่อไปอีก
วาระหน่ึง โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี  

1. นางสาวนิชิตา้ ชาห์   กรรมการ  
2. นายกิริต ชาห์   กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา   ประธานคณะกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 

 4. ศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กิจการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเส่ียง  

 
7.  เพ่ือพจิารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ส าหรับปี 2564 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  

1. มาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 16 ก าหนดให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูก้  าหนดบ าเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ 

2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนจากมาตรฐานสากล  ฐานะทางการเงินและ
ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และไดเ้ปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนรวมทั้งบริษทัในกลุ่มขนส่งทั้ง
ในประเทศไทยและต่างประเทศ  

3. ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ เปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอื่นในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบริษทัในกลุ่มเดียวกนั พร้อมกบัรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ
ท่ีบริษทัฯ จ่ายไปในปี 2563 ไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ในหนา้ 172 ถึง 173 

4. ในส่วนของหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กิจการไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ในหน้า  150 ถึง 153    

5. คณะกรรมการบริษทัฯ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ขอเสนอค่าตอบแทน
กรรมการส าหรับปี 2564 ในรูปแบบค่าตอบแทนประจ า และไม่มีค่าตอบแทนอื่น  โดยจ่ายเป็นราย                 
ไตรมาส ๆ ละเท่า ๆ กนั* ดงัต่อไปน้ี 
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• ตามขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่าควรให้กรรมการดงักล่าว
ทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้รับต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง ซ่ึงกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีคุณสมบติัท่ี
เหมาะสมเป็นอยา่งย่ิง และมีประสบการณ์อนักวา้งขวางเก่ียวกบัธุรกิจการคา้ การเงิน และการขนส่งสินคา้
ระหว่างประเทศ ซ่ึงเป็นท่ีคาดหมายว่าบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์ 
ขอ้เสนอแนะและวิสัยทศัน์ของท่านเหล่าน้ีท่ีจะไดน้ ามาสู่คณะกรรมการบริษทั 

• นอกจากนั้น ส าหรับนายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา กรรมการอิสระ และศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท ์ซ่ึง
ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ มากกว่า 9 ปี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการสรรหา ไดท้บทวนความเป็นอิสระของกรรมการทั้งสองท่านน้ีและมีความเห็นว่าท่านทั้ง
สองยงัคงมีความเป็นอิสระและเห็นควรให้ท่านกลับเข้ารับต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง ด้วยเหตุผล
ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรรมการอิสระทั้งสองท่านมีคุณสมบติัครบถว้นตามค านิยามและคุณสมบติัของกรรมการอิสระตาม
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

(2) กรรมการอิสระทั้งสองท่านสามารถน าพาให้คณะกรรมการบริษัทฯ ตัดสินใจได้อย่างอิสระและ
ยติุธรรม  

(3) ประสบการณ์อนัหลากหลายและความเขา้ใจในบริษทัฯ ของกรรมการอิสระทั้งสองท่านนั้น ถือเป็น
ประโยชน์อย่างย่ิงต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โดยทั้งสองท่านสามารถปฏิบติัหน้าท่ีในคณะกรรมการ
บริษทัฯ ดว้ยประสบการณ์ ทกัษะ และความสามารถอนัหลากหลายของท่านได ้ 

(4) กรรมการอิสระทั้งสองท่านไดอุ้ทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เพื่อรับฟังและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของคณะกรรมการ  

(5) ในระหว่างท่ีท่านทั้งสองด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ระมดัระวงั รอบคอบและอยา่งมืออาชีพเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น  

(6) การด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นระยะเวลานานของท่านนั้นไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ท่านทั้งสอง  

• ประวติัของกรรมการทั้ง 4 ท่าน รวมทั้งขอ้มูลจ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ปรากฏ
ตาม เอกสารแนบ 3 พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

• กรรมการอิสระเป็นกรรมการท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ รวมทั้งผลประโยชน์ท่ีขดักนักบับริษทัฯ บริษทัในเครือ 
ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ อนัอาจมีผลต่อความเป็นอิสระในการพิจารณาและแสดง
ความเห็น 
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ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้รับต าแหน่งต่อไปอีก
วาระหน่ึง โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี  

1. นางสาวนิชิตา้ ชาห์   กรรมการ  
2. นายกิริต ชาห์   กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา   ประธานคณะกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 

 4. ศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กิจการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเส่ียง  

 
7.  เพ่ือพจิารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ส าหรับปี 2564 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  

1. มาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 16 ก าหนดให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูก้  าหนดบ าเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ 

2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนจากมาตรฐานสากล  ฐานะทางการเงินและ
ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และไดเ้ปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนรวมทั้งบริษทัในกลุ่มขนส่งทั้ง
ในประเทศไทยและต่างประเทศ  

3. ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ เปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอื่นในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบริษทัในกลุ่มเดียวกนั พร้อมกบัรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ
ท่ีบริษทัฯ จ่ายไปในปี 2563 ไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ในหนา้ 172 ถึง 173 

4. ในส่วนของหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กิจการไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ในหน้า  150 ถึง 153    

5. คณะกรรมการบริษทัฯ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ขอเสนอค่าตอบแทน
กรรมการส าหรับปี 2564 ในรูปแบบค่าตอบแทนประจ า และไม่มีค่าตอบแทนอื่น  โดยจ่ายเป็นราย                 
ไตรมาส ๆ ละเท่า ๆ กนั* ดงัต่อไปน้ี 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 

ส าหรับต าแหน่ง ค่าตอบแทนที่เสนอ 
ส าหรับปี 2564 ค่าตอบแทนในปี 2563 

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

400,000 บาท 400,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ  
(ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมส าหรับกรรมการชุดยอ่ย)  200,000 บาท 200,000 บาท 

รวม  (ตามโครงสร้างปัจจุบันของ
คณะกรรมการบริษัทฯ) 8,050,000 บาท* 8,050,000 บาท* 

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

 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการจึงเสนอให้ไม่มีการเปล่ียนแปลงค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 ตาม
ตารางท่ีเสนอขา้งตน้และขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

 
8. เพ่ือพจิารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินจ านวน 1.75 ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินส ารองส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สังคม 

 เหตุผลและข้อเท็จจริง 

• ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 55 คณะกรรมการบริษทัฯ อาจเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้จดัสรร
เงินทุนส ารองอื่นตามท่ีเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการด าเนินการของบริษทัฯ ดว้ยก็ได ้

• บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีเจตนารมณ์ท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่าง
มีคุณธรรมควบคู่ไปกบัการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ ตระหนักดีว่าการท่ี
บริษทัฯ มีเรือเดินทะเลเดินเรืออยู่ทัว่โลก และเรือไดถื้อธงสัญชาติไทยนั้นซ่ึงถือเป็นเสมือนตวัแทนของ
ประเทศ จึงเป็นหนา้ท่ีของบริษทัฯ ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัต่าง ๆ อยา่งเคร่งครัด 

• บริษทัฯ ก าหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเร่ืองท่ีส าคัญ ซ่ึงบริษทัฯ ไดบ้ญัญติัเร่ืองดงักล่าวไวใ้น
พนัธกิจ และภารกิจของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะจดัสรรก าไรจ านวนร้อยละ 0.50 ของก าไรสุทธิจากงบ
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การเงินรวมของบริษทั ซ่ึงจะมีจ านวนขั้นต ่า 1.75 ลา้นบาท และไม่เกิน 25 ลา้นบาทต่อปี ให้เป็นเงินส ารอง
ส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ส าหรับการใช้เงินส ารองดังกล่าวจะพิจารณาโดยผูบ้ริหาร
ระดับสูง และ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ และน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อ
ตรวจสอบเป็นระยะหรืออย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ส าหรับปี 2563 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรเงินจ านวน 1.75 ลา้น
บาท เพื่อเป็นเงินส ารองส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ยอด
คงเหลือของเงินส ารองส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมีจ านวน 17.77 ลา้นบาท 

ความเห็นคณะกรรมการ  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติัการจดัสรรเงินจ านวน 1.75 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินส ารอง
ส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม  

 
บริษทัฯ ใคร่ขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นทุกท่านเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และวิธีการประชุมดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั บริษทัฯ 
ขอแนะน าให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมการประชุมศึกษาขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นผา่น
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์โดยละเอียด และปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัดงักล่าว (เอกสารแนบ 4) 

อน่ึง แบบฟอร์มการมอบฉันทะไดแ้นบมาพร้อมน้ีส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้โดย
สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่านใดท่านหน่ึงดงัต่อไปน้ี เขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
แทน 
 

1. นายก าธร ศิลาอ่อน  กรรมการอิสระ  อาย ุ50 ปี 
ท่ีอยู่เลขท่ี 363 ซอยทองหล่อ 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
ประเทศไทย  

2. นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต์ กรรมการอิสระ  อาย ุ52 ปี 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี 38/77 ถนนเยน็อากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 

 
โดยกรรมการท่านดงักล่าวขา้งตน้นั้นไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งน้ี โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือ
ช่ือในหนงัสือมอบฉันทะปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 และส่งหนงัสือมอบฉันทะและส าเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ให้
บริษทัฯ ภายในวนัท่ี 12 เมษายน 2564 ผา่นช่องทางดงัน้ี 

 
• ผา่นทาง e-mail: legal@preciousshipping.com หรือ sirasa@preciousshipping.com หรือ 
• ทางไปรษณีย:์ ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 8 ชั้น 9 ถนน

สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

  



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

ส าหรับต าแหน่ง ค่าตอบแทนที่เสนอ 
ส าหรับปี 2564 ค่าตอบแทนในปี 2563 

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

400,000 บาท 400,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ  
(ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมส าหรับกรรมการชุดยอ่ย)  200,000 บาท 200,000 บาท 

รวม  (ตามโครงสร้างปัจจุบันของ
คณะกรรมการบริษัทฯ) 8,050,000 บาท* 8,050,000 บาท* 

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

 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการจึงเสนอให้ไม่มีการเปล่ียนแปลงค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 ตาม
ตารางท่ีเสนอขา้งตน้และขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

 
8. เพ่ือพจิารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินจ านวน 1.75 ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินส ารองส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สังคม 

 เหตุผลและข้อเท็จจริง 

• ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 55 คณะกรรมการบริษทัฯ อาจเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้จดัสรร
เงินทุนส ารองอื่นตามท่ีเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการด าเนินการของบริษทัฯ ดว้ยก็ได ้

• บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีเจตนารมณ์ท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่าง
มีคุณธรรมควบคู่ไปกบัการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ ตระหนักดีว่าการท่ี
บริษทัฯ มีเรือเดินทะเลเดินเรืออยู่ทัว่โลก และเรือไดถื้อธงสัญชาติไทยนั้นซ่ึงถือเป็นเสมือนตวัแทนของ
ประเทศ จึงเป็นหนา้ท่ีของบริษทัฯ ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัต่าง ๆ อยา่งเคร่งครัด 

• บริษทัฯ ก าหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเร่ืองท่ีส าคัญ ซ่ึงบริษทัฯ ไดบ้ญัญติัเร่ืองดงักล่าวไวใ้น
พนัธกิจ และภารกิจของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะจดัสรรก าไรจ านวนร้อยละ 0.50 ของก าไรสุทธิจากงบ

 
 

หนา้ 9 จาก 10 

การเงินรวมของบริษทั ซ่ึงจะมีจ านวนขั้นต ่า 1.75 ลา้นบาท และไม่เกิน 25 ลา้นบาทต่อปี ให้เป็นเงินส ารอง
ส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ส าหรับการใช้เงินส ารองดังกล่าวจะพิจารณาโดยผูบ้ริหาร
ระดับสูง และ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ และน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อ
ตรวจสอบเป็นระยะหรืออย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ส าหรับปี 2563 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรเงินจ านวน 1.75 ลา้น
บาท เพื่อเป็นเงินส ารองส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ยอด
คงเหลือของเงินส ารองส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมีจ านวน 17.77 ลา้นบาท 

ความเห็นคณะกรรมการ  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติัการจดัสรรเงินจ านวน 1.75 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินส ารอง
ส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม  

 
บริษทัฯ ใคร่ขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นทุกท่านเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และวิธีการประชุมดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั บริษทัฯ 
ขอแนะน าให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมการประชุมศึกษาขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นผา่น
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์โดยละเอียด และปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัดงักล่าว (เอกสารแนบ 4) 

อน่ึง แบบฟอร์มการมอบฉันทะไดแ้นบมาพร้อมน้ีส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้โดย
สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่านใดท่านหน่ึงดงัต่อไปน้ี เขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
แทน 
 

1. นายก าธร ศิลาอ่อน  กรรมการอิสระ  อาย ุ50 ปี 
ท่ีอยู่เลขท่ี 363 ซอยทองหล่อ 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
ประเทศไทย  

2. นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต์ กรรมการอิสระ  อาย ุ52 ปี 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี 38/77 ถนนเยน็อากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 

 
โดยกรรมการท่านดงักล่าวขา้งตน้นั้นไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งน้ี โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือ
ช่ือในหนงัสือมอบฉันทะปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 และส่งหนงัสือมอบฉันทะและส าเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ให้
บริษทัฯ ภายในวนัท่ี 12 เมษายน 2564 ผา่นช่องทางดงัน้ี 

 
• ผา่นทาง e-mail: legal@preciousshipping.com หรือ sirasa@preciousshipping.com หรือ 
• ทางไปรษณีย:์ ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 8 ชั้น 9 ถนน

สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

  



ºÃÔÉÑ· ¾ÃÕàªÕÂÊ ªÔ¾»�œ§ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

10 

 
 

หนา้ 10 จาก 10 

ผูถื้อหุ้นท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจ าปี 2563 และ/หรือ ขอรับหนงัสือเชิญประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ัง
ท่ี 1/2564 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์ม ปรากฏตาม เอกสารแนบ 7 และส่งกลบัมายงัส านกังานของบริษทัฯ  เลขท่ี 8 ถนน
สาทรเหนือ ชั้น 9 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย เพื่อทางบริษทัฯ จะไดจ้ดัส่งให้ท่านต่อไป หรือ
ท่านสามารถดูรายงานประจ าปี 2563 และ หนังสือเชิญประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ตามลิงค์ด้านล่างน้ี 
นอกเหนือจากในรูปแบบ QR Code ท่ีแนบมาพร้อมกนัน้ี 
 
https://www.preciousshipping.com/en/annual-reports/ 
 
https://www.preciousshipping.com/en/shareholders-meeting/ 
 
 

เพื่อและในนามของคณะกรรมการ 
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด (มหาชน) 

 
 

_______________________________ 
(นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา) 

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
[ ส าหรับวาระที่ 1 ] 

 
 

ส าเนารายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น 
คร้ังที่ 1/2563 



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)
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ผูถื้อหุ้นท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจ าปี 2563 และ/หรือ ขอรับหนงัสือเชิญประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ัง
ท่ี 1/2564 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์ม ปรากฏตาม เอกสารแนบ 7 และส่งกลบัมายงัส านกังานของบริษทัฯ  เลขท่ี 8 ถนน
สาทรเหนือ ชั้น 9 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย เพื่อทางบริษทัฯ จะไดจ้ดัส่งให้ท่านต่อไป หรือ
ท่านสามารถดูรายงานประจ าปี 2563 และ หนังสือเชิญประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ตามลิงค์ด้านล่างน้ี 
นอกเหนือจากในรูปแบบ QR Code ท่ีแนบมาพร้อมกนัน้ี 
 
https://www.preciousshipping.com/en/annual-reports/ 
 
https://www.preciousshipping.com/en/shareholders-meeting/ 
 
 

เพื่อและในนามของคณะกรรมการ 
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด (มหาชน) 

 
 

_______________________________ 
(นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา) 

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
[ ส าหรับวาระที่ 1 ] 

 
 

ส าเนารายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น 
คร้ังที่ 1/2563 
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เอกสารแนบ 3 
[ ส าหรับวาระที่ 6 ] 

 
 

ประวตัิกรรมการท่านทีต้่องออกตามวาระ 
และได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอกีคร้ัง 



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)
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เอกสารแนบ 3 
[ ส าหรับวาระที่ 6 ] 

 
 

ประวตัิกรรมการท่านทีต้่องออกตามวาระ 
และได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอกีคร้ัง 



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)
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 นางสาวนิชิต้า ชาห์  
 
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 
อายุ 40 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  กรรมการ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการฯ 23 สิงหาคม 2545 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจดัการธุรกิจ (การเงิน และกฎหมายธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยับอสตนั โรงเรียนการจดัการ 
ความเช่ียวชาญ การจดัการธุรกิจ, การเงิน และ อุตสาหกรรมเรือและ 

โลจิสติกส์ 
ประวัติการอบรม 

• 2558 Transformation & Change - Managing Culture for Success จดัโดยสมาคม
บริษทัจดทะเบียนไทย 

• 2550 สมาชิกผูท้รงคุณวุฒิของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ซ่ึ งได้ รับประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  “Directors 
Certification Program” (DCP) Class 83/2007 

• 2549 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Director Accreditation Program” (DAP), Class 
57/2006 จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• 2547 ส าเร็จการฝึกอบรม “Anatomy of Shipping” course, Seatrade Academy/ 
Cambridge Academy of Transport 

ประสบการณ์ 
• กนัยายน 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
• 2545 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 

อาชีพหลัก ผูบ้ริหาร กลุ่มบริษทั จีพี กรุ๊ป  
 
 
 
 

 
 

นางสาวนิชิต้า ชาห์ (ต่อ) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอ่ืน 
บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:  

กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 
1. กรรมการ บริษทั โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
2. กรรมการ บริษทั เกรนเทรด จ ากดั 
3. กรรมการ บริษทั ยนิูสเตรทช์ จ ากดั* (ใหเ้ช่าส านกังานหลกัของบริษทัฯ) 
4. กรรมการ บริษทั แอมบิกา้ ทวัร์ เอเยนซ่ี จ ากดั * (ขายตัว๋เคร่ืองบินใหก้บับริษทัฯ) 
5. กรรมการ บริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จ ากดั* (ใหบ้ริการบ ารุงรักษา 

ระบบเคร่ืองปรับอากาศ ส าหรับส านกังานหลกัและหอ้งพกัพนกังานของ 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย) 

6. กรรมการ บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จ ากดั* 
  (ใหบ้ริการดา้นโรงแรมและดา้นบริหารจดัการ) 

* หมายเหตุ : อา้งอิง “รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ในหนา้ 200-202 ของรายงาน
ประจ าปี 2563 

บริษัทที่ไม่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จ านวน 31 บริษทั 
(บริษทัยอ่ยท่ี 1-31 ในหนา้ 68-69 ของรายงานประจ าปี 2563) 

กิจการ/องค์กรอ่ืน ไม่มี 
 

จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2563 

รายละเอียด 
ณ วันที่  

1 มกราคม 2563 
ได้มา 

ในปี 2563 
จ าหน่าย 
ในปี 2563 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 
ในปี 2563 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563 

โดยตนเอง 108,054,537 - - - 108,054,537 
(ร้อยละ 6.93 
ของหุน้ทั้งหมด 
ท่ีเรียกช าระแลว้) 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะ 

- - - - - 
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นางสาวนิชิต้า ชาห์ (ต่อ) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอ่ืน 
บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:  

กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 
1. กรรมการ บริษทั โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
2. กรรมการ บริษทั เกรนเทรด จ ากดั 
3. กรรมการ บริษทั ยนิูสเตรทช์ จ ากดั* (ใหเ้ช่าส านกังานหลกัของบริษทัฯ) 
4. กรรมการ บริษทั แอมบิกา้ ทวัร์ เอเยนซ่ี จ ากดั * (ขายตัว๋เคร่ืองบินใหก้บับริษทัฯ) 
5. กรรมการ บริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จ ากดั* (ใหบ้ริการบ ารุงรักษา 

ระบบเคร่ืองปรับอากาศ ส าหรับส านกังานหลกัและหอ้งพกัพนกังานของ 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย) 

6. กรรมการ บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จ ากดั* 
  (ใหบ้ริการดา้นโรงแรมและดา้นบริหารจดัการ) 

* หมายเหตุ : อา้งอิง “รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ในหนา้ 200-202 ของรายงาน
ประจ าปี 2563 

บริษัทที่ไม่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จ านวน 31 บริษทั 
(บริษทัยอ่ยท่ี 1-31 ในหนา้ 68-69 ของรายงานประจ าปี 2563) 

กิจการ/องค์กรอ่ืน ไม่มี 
 

จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2563 

รายละเอียด 
ณ วันที่  

1 มกราคม 2563 
ได้มา 

ในปี 2563 
จ าหน่าย 
ในปี 2563 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 
ในปี 2563 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563 

โดยตนเอง 108,054,537 - - - 108,054,537 
(ร้อยละ 6.93 
ของหุน้ทั้งหมด 
ท่ีเรียกช าระแลว้) 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะ 

- - - - - 



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

30 

 
 

นางสาวนิชิต้า ชาห์ (ต่อ) 
 
นางสาวนิชิต้า ชาห์ เป็นบุตรของนายกิริต ชาห์ และเป็นพี่สาวของนายอิษฎ์ชาญ ชาห์ แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 
หลักเกณฑ์การสรรหา  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาให้

แต่งตั้งนางสาวนิชิตา้ ชาห์ กลบัเขา้รับต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
(รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบัน้ี หนา้ 5-7) 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
• พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจส าคญั และแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษทัฯซ่ึงเสนอโดย     

ฝ่ายบริหารและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
• ให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการ

แข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื 
• ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยส่งเสริมให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

กลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั้งผลกัดนัใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
• ก าหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
การประชุมในปี 2563 การเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 8/9 คร้ัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 นายกริิต ชาห์  
 
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 
อายุ 67 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการฯ 24 เมษายน 2550 
ประวัติการศึกษา ส าเร็จการศึกษาจาก H.R. College of Commerce, กรุงบอมเบย ์ประเทศอินเดีย 
ประวัติการอบรม 

• 2548 สมาชิกผูท้รงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ซ่ึงไดรั้บประกาศนียบตัร “Directors Certification Program” (DCP) 
Class 57/2005 

ความเช่ียวชาญ การลงทุน, การจดัการธุรกิจ,อุตสาหกรรมเรือ และโลจิสติกส์ และการ
วางแผนกลยทุธ์ 

ประสบการณ์ 
• 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แกมมอน เอ็นจิเนียร์ส แอนด์ คอนแทรคเตอร์ส ไพรเวท  

ลิมิเตด็ ประเทศอินเดีย 
• 2550 – ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั 

(มหาชน) 
• 2542 – 2546 รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการบริหาร 

บริษทั ฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จ ากดั (มหาชน) กรุงเทพฯ 
• 2532 – 2545 กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) กรุงเทพฯ 
• 2523 – 2546 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั จี.เปรมจี จ ากดั กรุงเทพฯ 

อาชีพหลัก ผูบ้ริหารบริษทั 
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 นายกริิต ชาห์  
 
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 
อายุ 67 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการฯ 24 เมษายน 2550 
ประวัติการศึกษา ส าเร็จการศึกษาจาก H.R. College of Commerce, กรุงบอมเบย ์ประเทศอินเดีย 
ประวัติการอบรม 

• 2548 สมาชิกผูท้รงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ซ่ึงไดรั้บประกาศนียบตัร “Directors Certification Program” (DCP) 
Class 57/2005 

ความเช่ียวชาญ การลงทุน, การจดัการธุรกิจ,อุตสาหกรรมเรือ และโลจิสติกส์ และการ
วางแผนกลยทุธ์ 

ประสบการณ์ 
• 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แกมมอน เอ็นจิเนียร์ส แอนด์ คอนแทรคเตอร์ส ไพรเวท  

ลิมิเตด็ ประเทศอินเดีย 
• 2550 – ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั 

(มหาชน) 
• 2542 – 2546 รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการบริหาร 

บริษทั ฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จ ากดั (มหาชน) กรุงเทพฯ 
• 2532 – 2545 กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) กรุงเทพฯ 
• 2523 – 2546 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั จี.เปรมจี จ ากดั กรุงเทพฯ 

อาชีพหลัก ผูบ้ริหารบริษทั 
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นายกริิต ชาห์ (ต่อ) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอ่ืน 
บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:  

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

2. กรรมการ บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 
1. กรรมการ บริษทั โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
2. กรรมการบริหาร บริษทั เกรนเทรด จ ากดั 
3. กรรมการ บริษทั เปรมไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
4. กรรมการ บริษทั ยนิูสเตรทช์ จ ากดั*  

(ใหเ้ช่าส านกังานหลกัของบริษทัฯ) 
5. กรรมการ บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จ ากดั*  

(ใหบ้ริการดา้นโรงแรมและดา้นบริหารจดัการ) 
6. กรรมการ บริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จ ากดั*  

(ให้บริการบ ารุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศ ส าหรับส านกังานหลกัและ 
หอ้งพกัพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย) 

7. กรรมการ บริษทั แกมมอน เอน็จิเนียร์ส แอนด ์คอนแทรคเตอร์ส ไพรเวท 
ลิมิเตด็ ประเทศอินเดีย 

* หมายเหตุ : อา้งอิง “รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ในหนา้ 200-202 ของรายงาน 
2563 

บริษัทที่ไม่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

ไม่มี 

กิจการ/องค์กรอ่ืน ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายกริิต ชาห์ (ต่อ) 
 
จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2563 

รายละเอียด 
ณ วันที่  

1 มกราคม 2563 
ได้มา 

ในปี 2563 
จ าหน่าย 
ในปี 2563 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2563 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2563 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ - - - - - 

นายกิริต ชาห์ เป็นบิดาของนางสาวนิชิต้า ชาห์ และนายอิษฎ์ชาญ ชาห์ แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกับ 
กรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 
หลักเกณฑ์การสรรหา  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาให้

แต่งตั้งนายกิริต ชาห์ กลบัเขา้รับต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
(รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบัน้ี หนา้ 5-7) 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
• พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจส าคญั และแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษทัฯซ่ึงเสนอโดย     

ฝ่ายบริหารและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
• ให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการ

แข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื 
• ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยส่งเสริมให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

กลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั้งผลกัดนัใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
• ก าหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
การประชุมในปี 2563 การเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 9/9 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 2/2 คร้ัง 
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นายกริิต ชาห์ (ต่อ) 
 
จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2563 

รายละเอียด 
ณ วันที่  

1 มกราคม 2563 
ได้มา 

ในปี 2563 
จ าหน่าย 
ในปี 2563 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2563 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2563 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ - - - - - 

นายกิริต ชาห์ เป็นบิดาของนางสาวนิชิต้า ชาห์ และนายอิษฎ์ชาญ ชาห์ แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกับ 
กรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 
หลักเกณฑ์การสรรหา  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาให้

แต่งตั้งนายกิริต ชาห์ กลบัเขา้รับต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
(รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบัน้ี หนา้ 5-7) 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
• พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจส าคญั และแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษทัฯซ่ึงเสนอโดย     

ฝ่ายบริหารและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
• ให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการ

แข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื 
• ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยส่งเสริมให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

กลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั้งผลกัดนัใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
• ก าหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
การประชุมในปี 2563 การเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 9/9 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 2/2 คร้ัง 
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 นายชัยภัทร ศรีวสิารวาจา 
 
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  กรรมการอิสระ 
อายุ 61 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  ประธานคณะกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554 
ประวัติการศึกษา 

• 2527  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) Illinois Benedictine College  
• 2524  วิทยาศาสตร์บณัฑิต (Metallurgy) Lehigh University  

ประวัติการอบรม 
• 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 ได้รับประกาศนียบตัร, หลักสูตร CMA-GMS 1, Capital Market Academy 
Executive Education 27 มีนาคม – 12 เมษายน 2558 จากตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

• 2555 ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
• 2548 ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตรบทบาทของประธานกรรมการ 2000 จาก

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
• 2546 ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
  

 
 

นายชัยภัทร ศรีวสิารวาจา (ต่อ) 
 
ความเช่ียวชาญ การเงิน, การก ากบัดูแลกิจการ, การบริหารความเส่ียง และ ตลาดทุน 
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

• กนัยายน 2561 - กุมภาพนัธ์ 2562  ประธานกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• 2556 - 2557 อนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• 2553 - พฤศจิกายน 2554 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษทั ธนารักษ ์พฒันาสินทรัพย ์จ ากดั 
• 2546 - 2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน) 
• 2544 - 2550 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ประสบการณ์อ่ืน ๆ 
• กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• สิงหาคม 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 
• 11 กนัยายน 2563 - กุมภาพนัธ์ 2564 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จ ากดั 
• พฤษภาคม 2562 - กุมภาพนัธ์ 2564 กรรมการ บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จ ากดั 
• ตุลาคม 2561 - กุมภาพนัธ์ 2564 กรรมการ บริษทั เอสอี ดิจิทลั จ ากดั 
• มีนาคม 2560 - กุมภาพนัธ์ 2564 กรรมการ บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จ ากดั 
• มีนาคม 2560 - 9 กนัยายน 2563 ประธานกรรมการบริหาร บริษทั อินโนคอนเนควิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากดั 
• มีนาคม 2560 - พฤษภาคม 2560 กรรมการ บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จ ากดั 
• พฤษภาคม 2559 - มีนาคม 2562 กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์จ ากดั (มหาชน) 
• มีนาคม 2559 - กุมภาพนัธ์ 2564 กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จ ากดั 
• ธนัวาคม 2558 - 7 สิงหาคม 2563 ประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
• พฤษภาคม 2558 - สิงหาคม 2562 กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• มิถุนายน 2555 - มิถุนายน 2556 กรรมการ บริษทั ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 
• พฤศจิกายน 2554 - กุมภาพนัธ์ 2564  กรรมการ (มีอ านาจ) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จ ากดั 
• มีนาคม 2554 - กรกฎาคม 2563 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• พฤษภาคม 2552 - กุมภาพนัธ์ 2564 กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั 
• พฤษภาคม 2552 - กรกฎาคม 2562 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั 
• พฤษภาคม 2550 - กุมภาพนัธ์ 2564 กรรมการ (มีอ านาจ) บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จ ากดั (มหาชน) 
• 22 พฤษภาคม 2550 - 10 กนัยายน 2563  รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จ ากดั (มหาชน) 
• ปัจจุบนั รองประธานและเลขาธิการ มูลนิธิศรีวิสารวาจา 
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นายชัยภัทร ศรีวสิารวาจา (ต่อ) 
 
ความเช่ียวชาญ การเงิน, การก ากบัดูแลกิจการ, การบริหารความเส่ียง และ ตลาดทุน 
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

• กนัยายน 2561 - กุมภาพนัธ์ 2562  ประธานกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• 2556 - 2557 อนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• 2553 - พฤศจิกายน 2554 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษทั ธนารักษ ์พฒันาสินทรัพย ์จ ากดั 
• 2546 - 2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน) 
• 2544 - 2550 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ประสบการณ์อ่ืน ๆ 
• กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• สิงหาคม 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 
• 11 กนัยายน 2563 - กุมภาพนัธ์ 2564 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จ ากดั 
• พฤษภาคม 2562 - กุมภาพนัธ์ 2564 กรรมการ บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จ ากดั 
• ตุลาคม 2561 - กุมภาพนัธ์ 2564 กรรมการ บริษทั เอสอี ดิจิทลั จ ากดั 
• มีนาคม 2560 - กุมภาพนัธ์ 2564 กรรมการ บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จ ากดั 
• มีนาคม 2560 - 9 กนัยายน 2563 ประธานกรรมการบริหาร บริษทั อินโนคอนเนควิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากดั 
• มีนาคม 2560 - พฤษภาคม 2560 กรรมการ บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จ ากดั 
• พฤษภาคม 2559 - มีนาคม 2562 กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์จ ากดั (มหาชน) 
• มีนาคม 2559 - กุมภาพนัธ์ 2564 กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จ ากดั 
• ธนัวาคม 2558 - 7 สิงหาคม 2563 ประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
• พฤษภาคม 2558 - สิงหาคม 2562 กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• มิถุนายน 2555 - มิถุนายน 2556 กรรมการ บริษทั ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 
• พฤศจิกายน 2554 - กุมภาพนัธ์ 2564  กรรมการ (มีอ านาจ) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จ ากดั 
• มีนาคม 2554 - กรกฎาคม 2563 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• พฤษภาคม 2552 - กุมภาพนัธ์ 2564 กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั 
• พฤษภาคม 2552 - กรกฎาคม 2562 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั 
• พฤษภาคม 2550 - กุมภาพนัธ์ 2564 กรรมการ (มีอ านาจ) บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จ ากดั (มหาชน) 
• 22 พฤษภาคม 2550 - 10 กนัยายน 2563  รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จ ากดั (มหาชน) 
• ปัจจุบนั รองประธานและเลขาธิการ มูลนิธิศรีวิสารวาจา 
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นายชัยภัทร ศรีวสิารวาจา (ต่อ) 
 
• ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 
• 2547 - 2552 กรรมการอิสระ บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
• 2546 - 2551 ประธานกรรมการ โรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่ แห่งประเทศไทย 
• 2542 - 2546 กรรมการอิสระ บริษทั แปซิฟิค แอส็เซท้ จ ากดั (มหาชน) 
• 2542 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) 
• 2538 - 2542 กรรมการและหวัหนา้ของฝ่ายวาณิชธนกิจ ซาโลมอน สมิทธ์ิ บาร์นี 
• 2538 - 2542 กรรมการ บริษทั ฟีนิกซ์ พลัป์ แอนด ์เปเปอร์ จ ากดั 
• 2534 - 2538 กรรมการและหวัหนา้ของฝ่ายวาณิชธนกิจ สวิส แบงค ์/ เอสบีซี วอร์เบิร์ก 
• 2531 - 2532 ผูจ้ดัการ, ฝ่ายวาณิชธนกิจ ภทัรธนกิจ 
• 2528 - 2531 เจา้หนา้ท่ีพฒันาธุรกิจ บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อาชีพหลัก กรรมการบริษทั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอ่ืน 
บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี 
บริษัทที่ไม่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 

1. กรรมการ บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 
2.กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 
ไม่มี 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

ไม่มี 

กิจการ/องค์กรอ่ืน 1. รองประธานและเลขาธิการ มูลนิธิศรีวิสารวาจา 
2. กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 

จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2563 

รายละเอียด 
ณ วันที่  

1 มกราคม 2563 
ได้มา 

ในปี 2563 
จ าหน่าย 
ในปี 2563 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2563 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2563 

โดยตนเอง - - - - - 
โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 
 
 

 
 

นายชัยภัทร ศรีวสิารวาจา (ต่อ) 
 
รายละเอียดเพิม่เติมในด้านลักษณะความสัมพนัธ์ (ส าหรับกรรมการอิสระ) 
การมีส่วนไดเ้สียต่อไปน้ีในบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน
ปัจจุบนัหรือในช่วงสองปีท่ีผา่นมา 
• เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
• เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือ ท่ีปรึกษากฎหมาย  ไม่เป็น 
• มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซ่ึงอาจส่งผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ  ไม่มี 

 
หลักเกณฑ์การสรรหา  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาให้

แต่งตั้งนายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา กลบัเขา้รับต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
(รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบัน้ี หนา้ 5-7) 

 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
• พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจส าคญั และแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษทัฯซ่ึงเสนอโดย      

ฝ่ายบริหารและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
• ให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการ

แข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื 
• ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยส่งเสริมให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

กลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั้งผลกัดนัใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
• ก าหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
การประชุมในปี 2563 การเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 9/9 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 คร้ัง 

*ลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาเม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 
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นายชัยภัทร ศรีวสิารวาจา (ต่อ) 
 
รายละเอียดเพิม่เติมในด้านลักษณะความสัมพนัธ์ (ส าหรับกรรมการอิสระ) 
การมีส่วนไดเ้สียต่อไปน้ีในบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน
ปัจจุบนัหรือในช่วงสองปีท่ีผา่นมา 
• เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
• เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือ ท่ีปรึกษากฎหมาย  ไม่เป็น 
• มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซ่ึงอาจส่งผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ  ไม่มี 

 
หลักเกณฑ์การสรรหา  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาให้

แต่งตั้งนายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา กลบัเขา้รับต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
(รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบัน้ี หนา้ 5-7) 

 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
• พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจส าคญั และแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษทัฯซ่ึงเสนอโดย      

ฝ่ายบริหารและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
• ให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการ

แข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื 
• ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยส่งเสริมให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

กลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั้งผลกัดนัใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
• ก าหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
การประชุมในปี 2563 การเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 9/9 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 คร้ัง 

*ลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาเม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 
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 ศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์  
 
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ   
อายุ 53 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ* /  

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการพิจารณาความเส่ียง 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554 
ประวัติการศึกษา 

• 2544  Doctor of Philosophy, Department of Economics, 
University of Reading, สหราชอาณาจกัร 

• 2535  Master of Business Administration (International Business), 
Diploma in Management (Asian Studies), McGill University, 
ประเทศแคนาดา 

• 2532  Bachelor of Accountancy (Accounting), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการอบรม 

• 2563  หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 32/2020 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• 2563  เขา้ร่วม (ในฐานะผูสั้งเกตการณ์) การอบรมเชิงปฏิบติัการการบริหาร
ความเส่ียง โดยชมรมบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน สมาคม
บริษทัจดทะเบียนไทย (TLCA) 

• 2556  หลกัสูตร Financial Statements for Director (FSD รุ่น 22) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

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

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

 
  

 
 

ศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 
 
รางวัลและทุนการศึกษาที่ได้รับ 

• 2561  ทุน ASEAN @ 50 Fellow จาก Southeast Asia Centre of Asia-Pacific Excellence 
และ กระทรวงต่างประเทศและการคา้ ประเทศนิวซีแลนด ์

• 2558 รางวลัจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส าหรับผูท่ี้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน 
วารสารวิชาการระดบันานาชาติมากท่ีสุด (ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2557) 

• 2558 ทุนการศึกษาโครงการ Fulbright Thai Visiting โดย Fulbright Thailand -
United States Education Foundation 

• 2556 - 2557 กองทุนสนบัสนุนการวิจยัแห่งประเทศไทย งานวิจยัเลขท่ี 5610054 
(เร่ือง Assessing the merit of home-country support for outward foreign 
direct investment in neighboring countries) 

• 2556 ไดรั้บการเสนอช่ือจากสาขาฯในการพิจารณารางวลัครูดีเด่น สาขา สังคมศาสตร์
ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

• 2551 Best Teacher Award จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 

• 2539 - 2544 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• 2535 - 2537 ทุนการศึกษาหลักสูตร MBA จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ความเช่ียวชาญ ธุรกิจระหวา่งประเทศ การจดัการกลยทุธ์ การลงทนุโดยตรงในต่างประเทศ 
และการบญัชี 

ประสบการณ์ 
• กุมภาพนัธ์ 2563 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• ตุลาคม 2561 - ปัจจุบนั ศาสตราจารย ์คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ และ กรรมการ

พิจารณาคา่ตอบแทน บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• 2553 - 2555 หัวหน้าสาขา สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และ การ

ขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• 2549 - กนัยายน 2561 รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 
• 2546 - 2549 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 
• 2535 - 2546 อาจารยป์ระจ า คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 
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ศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 
 
รางวัลและทุนการศึกษาที่ได้รับ 

• 2561  ทุน ASEAN @ 50 Fellow จาก Southeast Asia Centre of Asia-Pacific Excellence 
และ กระทรวงต่างประเทศและการคา้ ประเทศนิวซีแลนด ์

• 2558 รางวลัจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส าหรับผูท่ี้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน 
วารสารวิชาการระดบันานาชาติมากท่ีสุด (ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2557) 

• 2558 ทุนการศึกษาโครงการ Fulbright Thai Visiting โดย Fulbright Thailand -
United States Education Foundation 

• 2556 - 2557 กองทุนสนบัสนุนการวิจยัแห่งประเทศไทย งานวิจยัเลขท่ี 5610054 
(เร่ือง Assessing the merit of home-country support for outward foreign 
direct investment in neighboring countries) 

• 2556 ไดรั้บการเสนอช่ือจากสาขาฯในการพิจารณารางวลัครูดีเด่น สาขา สังคมศาสตร์
ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

• 2551 Best Teacher Award จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 

• 2539 - 2544 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• 2535 - 2537 ทุนการศึกษาหลักสูตร MBA จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ความเช่ียวชาญ ธุรกิจระหวา่งประเทศ การจดัการกลยทุธ์ การลงทนุโดยตรงในต่างประเทศ 
และการบญัชี 

ประสบการณ์ 
• กุมภาพนัธ์ 2563 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• ตุลาคม 2561 - ปัจจุบนั ศาสตราจารย ์คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ และ กรรมการ

พิจารณาคา่ตอบแทน บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• 2553 - 2555 หัวหน้าสาขา สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และ การ

ขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• 2549 - กนัยายน 2561 รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 
• 2546 - 2549 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 
• 2535 - 2546 อาจารยป์ระจ า คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 
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ศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 
 
ต าแหน่งอ่ืน ๆ 

• 2561 - 2562 ประธานการจัดกลุ่มวิจัยเร่ือง Managing the Global Value Chain ในงาน
สัมมนา Academy of International Business Annual Conference 2019 กรุง
โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก  

• 2560 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ Asia New Zealand Foundation โอ๊คแลนด์ ประเทศ
นิวซีแลนด ์ 

• 2558 - ปัจจุบนั สมาชิก John Dunning Centre for International Business, Henley Business 
School, University of Reading, สหราชอาณาจกัร 

• 2558 - ปัจจุบนั สมาชิก Emerging Market Internationalization Research Group, The 
University of Sydney Business School, University of Sydney, ประเทศ
ออสเตรเลีย 

• 2556 - 2557 ประธานการจัดงาน Euro-Asia Management Studies Association Annual 
Conference 2014 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

• 2556 - 2557 ประธานการจดักลุ่มวิจยัเร่ือง Home Economies and the MNE ในงานสัมนา 
Academy of International Business Annual Conference 2014 เมืองแวนคูเวอร์ 
ประเทศแคนาดา 

• เมษายน 2556 Visiting Fellow, Henley Business School, University of Reading, สหราช
อาณาจกัร 

• 2556 - ปัจจุบนั รองประธาน (ทวีปเอเชีย) Euro-Asia Management Studies Association 
• 2553 - 2556 สมาชิกคณะกรรมการท่ีปรึกษา Euro-Asia Management Studies Association 
• 2552 - ปัจจุบนั สมาชิกคณะบรรณาธิการท่ีปรึกษา Southeast Asia Research 

อาชีพหลัก ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอ่ืน 
บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี 

บริษัทที่ไม่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) ไม่มี 

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

 
  

 
 

ศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 
 
จ ำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2563 

รายละเอียด 
ณ วันที่  

1 มกราคม 
2563 

ได้มา 
ในปี 2563 

จ าหน่าย 
ในปี 2563 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2563 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2563 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 

* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 
รายละเอียดเพิม่เติมในด้านลักษณะความสัมพนัธ์ (ส าหรับกรรมการอิสระ) 
การมีส่วนไดเ้สียต่อไปน้ีในบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน
ปัจจุบนัหรือในช่วงสองปีท่ีผา่นมา 
• เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
• เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือ ท่ีปรึกษากฎหมาย  ไม่เป็น 
• มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซ่ึงอาจส่งผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ  ไม่มี 

 
หลักเกณฑ์การสรรหา  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาให้

แต่งตั้งศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท์ กลบัเขา้รับต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ
หน่ึง (รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบัน้ี หนา้ 5-7) 

 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
• พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจส าคญั และแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษทัฯซ่ึงเสนอโดย     

ฝ่ายบริหารและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
• ให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการ

แข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื 
• ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยส่งเสริมให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

กลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั้งผลกัดนัใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
• ก าหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 
 
จ ำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2563 

รายละเอียด 
ณ วันที่  

1 มกราคม 
2563 

ได้มา 
ในปี 2563 

จ าหน่าย 
ในปี 2563 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2563 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2563 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 

* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 
รายละเอียดเพิม่เติมในด้านลักษณะความสัมพนัธ์ (ส าหรับกรรมการอิสระ) 
การมีส่วนไดเ้สียต่อไปน้ีในบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน
ปัจจุบนัหรือในช่วงสองปีท่ีผา่นมา 
• เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
• เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือ ท่ีปรึกษากฎหมาย  ไม่เป็น 
• มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัซ่ึงอาจส่งผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ  ไม่มี 

 
หลักเกณฑ์การสรรหา  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาให้

แต่งตั้งศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท์ กลบัเขา้รับต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ
หน่ึง (รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบัน้ี หนา้ 5-7) 

 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
• พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจส าคญั และแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษทัฯซ่ึงเสนอโดย     

ฝ่ายบริหารและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
• ให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการ

แข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื 
• ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยส่งเสริมให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

กลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั้งผลกัดนัใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
• ก าหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 
 
• ในฐานะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ใหค้วามเห็นต่อรายงานทางการเงินใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เช่ือถือได้

และโปร่งใส สนบัสนุนการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีรวมถึงติดตามระบบควบคุมภายในขององคก์ร 
• ในฐานะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนก าหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
• ในฐานะกรรมการบริหารความเส่ียงก าหนดนโยบายและแผนจดัการความเส่ียงและกระบวนการบริหารความเส่ียง

ขององคก์ร  
 

การประชุมในปี 2563 การเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 9/9 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ 4/4 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน   2/2 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการพจิารณาความเส่ียง 3/3 คร้ัง 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 
 
 

ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 
ผ่านส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ และการมอบฉันทะ 
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เอกสารแนบ 4 
 
 

ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 
ผ่านส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ และการมอบฉันทะ 
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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 12 เมษำยน 2564 ผำ่นช่องทำงดงัน้ี 

• ช่องทำง e-mail: legal@preciousshipping.com หรือ sirasa@preciousshipping.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 16 เมษำยน 2564 กรุณำติดต่อ
บริษัทฯ โดยทันที 

1.3 โปรดศึกษำคู่มือวิธีกำรใช้งำนระบบกำรประชุม E-AGM ท่ีแนบไปพร้อมกบั ช่ือผูใ้ช้ (Username) และ 
รหัสผูใ้ช ้(Password) โดยละเอียดจำกอีเมล ์(e-mail) ของท่ำน ทั้งน้ี ระบบจะเปิดให้ท่ำนลงทะเบียนเขำ้
ร่วมประชุมล่วงหน้ำ 60 นำที ก่อนเร่ิมกำรประชุม อย่ำงไรก็ตำม กำรถ่ำยทอดสดจะเร่ิมเม่ือถึงเวลำ
ประชุมเท่ำนั้น 

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

1.5 กรณีท่ีท่ำนประสบปัญหำในกำรใช้ระบบกำรประชุม E-AGM ก่อน หรือ ระหว่ำง กำรประชุม กรุณำ
ติดต่อ บริษทั ควิดแลบ จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริกำรระบบกำรประชุม E-AGM ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะ
ระบุช่องทำงกำรติดต่อกบับริษทั ควิดแลบ จ ำกดั ไวใ้นอีเมลท่ี์ไดส่้งช่ือผูใ้ช ้(Username) และ รหัสผูใ้ช้ 
(Password) ให้ท่ำน  
 

 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์จะมอบฉันทะเพ่ือเข้ำร่วมประชุม E-AGM 
ส ำหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมกำร
อิสระของบริษทัฯ ท่ำนใดท่ำนหน่ึงดงัต่อไปน้ี  เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน 

• นำยก ำธร ศิลำอ่อน  กรรมกำรอิสระ  อำย ุ50 ปี 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี 363 ซอยทองหล่อ 19 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ  
เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย  

• นำงสำวเพญ็ศรี สุธีรศำนต์ กรรมกำรอิสระ  อำย ุ52 ปี 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี 38/77 ถนนเยน็อำกำศ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 

 
โดยกรรมกำรท่ำนดงักล่ำวนั้นไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษใด ๆ ในทุกวำระกำรประชุม ทั้งน้ี โปรดกรอกขอ้ควำมและลง
ลำยมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะปรำกฏตำม เอกสำรแนบ 6 และส่งหนังสือมอบฉันทะและส ำเนำเอกสำร
ประกอบกำรมอบฉนัทะ (ตำมท่ีระบุดำ้นล่ำงน้ี) ให้บริษทัฯ ภำยในวันท่ี 12 เมษำยน 2564 ผำ่นช่องทำงดงัน้ี 

• ทำง e-mail: legal@preciousshipping.com หรือ sirasa@preciousshipping.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 



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

45

 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 12 เมษำยน 2564 ผำ่นช่องทำงดงัน้ี 

• ช่องทำง e-mail: legal@preciousshipping.com หรือ sirasa@preciousshipping.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 16 เมษำยน 2564 กรุณำติดต่อ
บริษัทฯ โดยทันที 

1.3 โปรดศึกษำคู่มือวิธีกำรใช้งำนระบบกำรประชุม E-AGM ท่ีแนบไปพร้อมกบั ช่ือผูใ้ช้ (Username) และ 
รหัสผูใ้ช ้(Password) โดยละเอียดจำกอีเมล ์(e-mail) ของท่ำน ทั้งน้ี ระบบจะเปิดให้ท่ำนลงทะเบียนเขำ้
ร่วมประชุมล่วงหน้ำ 60 นำที ก่อนเร่ิมกำรประชุม อย่ำงไรก็ตำม กำรถ่ำยทอดสดจะเร่ิมเม่ือถึงเวลำ
ประชุมเท่ำนั้น 

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

1.5 กรณีท่ีท่ำนประสบปัญหำในกำรใช้ระบบกำรประชุม E-AGM ก่อน หรือ ระหว่ำง กำรประชุม กรุณำ
ติดต่อ บริษทั ควิดแลบ จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริกำรระบบกำรประชุม E-AGM ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะ
ระบุช่องทำงกำรติดต่อกบับริษทั ควิดแลบ จ ำกดั ไวใ้นอีเมลท่ี์ไดส่้งช่ือผูใ้ช ้(Username) และ รหัสผูใ้ช้ 
(Password) ให้ท่ำน  
 

 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์จะมอบฉันทะเพ่ือเข้ำร่วมประชุม E-AGM 
ส ำหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือ กรรมกำร
อิสระของบริษทัฯ ท่ำนใดท่ำนหน่ึงดงัต่อไปน้ี  เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน 

• นำยก ำธร ศิลำอ่อน  กรรมกำรอิสระ  อำย ุ50 ปี 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี 363 ซอยทองหล่อ 19 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ  
เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย  

• นำงสำวเพญ็ศรี สุธีรศำนต์ กรรมกำรอิสระ  อำย ุ52 ปี 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี 38/77 ถนนเยน็อำกำศ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 

 
โดยกรรมกำรท่ำนดงักล่ำวนั้นไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษใด ๆ ในทุกวำระกำรประชุม ทั้งน้ี โปรดกรอกขอ้ควำมและลง
ลำยมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะปรำกฏตำม เอกสำรแนบ 6 และส่งหนังสือมอบฉันทะและส ำเนำเอกสำร
ประกอบกำรมอบฉนัทะ (ตำมท่ีระบุดำ้นล่ำงน้ี) ให้บริษทัฯ ภำยในวันท่ี 12 เมษำยน 2564 ผำ่นช่องทำงดงัน้ี 

• ทำง e-mail: legal@preciousshipping.com หรือ sirasa@preciousshipping.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 ำตวัประชำชน / 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 
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ส ำหรับบุคคลท่ีมิได้มีสัญชำติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนต่ำงชำติ  

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

• ช่องทำงส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสำหกรรม ผลประกอบกำรของ
บริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับวำระใด ๆ ซ่ึงจะพจิำรณำในกำรประชุม E-AGM มีดังนี ้
3.1 ผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ร่วมประชุมสำมำรถส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมไดผ้ำ่นระบบกำรประชุม E-AGM 
3.2 ผูถื้อหุ้นสำมำรถส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมล่วงหนำ้ให้บริษทัฯ ก่อนวนัประชุม ผำ่นช่องทำงต่อไปน้ี  

• อีเมล:์ legal@preciousshipping.com หรือ ir@preciousshipping.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 ก่อนวันท่ี 12 เมษำยน 2564 
ผ่ำนช่องทำงต่อไปนี ้

• ทำงอีเมล:์ legal@preciousshipping.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 1/2564 ใน
วนัท่ี 19 เมษำยน 2564 เวลำ 9.30 น. ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณำส่ง weblink ส ำหรับเขำ้ร่วมประชุม
ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) มำยงัอีเมล ์(e-mail) ของขำ้พเจำ้
ดงัน้ี       
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ส ำหรับบุคคลท่ีมิได้มีสัญชำติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนต่ำงชำติ  

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

• ช่องทำงส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสำหกรรม ผลประกอบกำรของ
บริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับวำระใด ๆ ซ่ึงจะพจิำรณำในกำรประชุม E-AGM มีดังนี ้
3.1 ผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ร่วมประชุมสำมำรถส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมไดผ้ำ่นระบบกำรประชุม E-AGM 
3.2 ผูถื้อหุ้นสำมำรถส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมล่วงหนำ้ให้บริษทัฯ ก่อนวนัประชุม ผำ่นช่องทำงต่อไปน้ี  

• อีเมล:์ legal@preciousshipping.com หรือ ir@preciousshipping.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 ก่อนวันที่ 12 เมษำยน 2564 
ผ่ำนช่องทำงต่อไปนี ้

• ทำงอีเมล:์ legal@preciousshipping.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 1/2564 ใน
วนัท่ี 19 เมษำยน 2564 เวลำ 9.30 น. ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณำส่ง weblink ส ำหรับเขำ้ร่วมประชุม
ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) มำยงัอีเมล ์(e-mail) ของขำ้พเจำ้
ดงัน้ี       



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 5 
 
 

ข้อบังคบัของบริษัทฯ เกีย่วกบัวาระการประชุม 
และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 

ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 
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เอกสารแนบ 5 
 
 

ข้อบังคบัของบริษัทฯ เกีย่วกบัวาระการประชุม 
และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 

ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 
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ขอ้ 15 ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทา่กบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียงส าหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 16 บ าเหน็จ และค่าตอบแทนกรรมการ ให้สุดแลว้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะก าหนด 

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

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการ ผูอ้อกจากต าแหน่ง
ไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ 20 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั เขา้เป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน 

บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการได ้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการ
ท่ีตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ี
ยงัเหลืออยู ่

ขอ้ 36 การประชุมใหญ่ของบริษทัใหจ้ดัขึ้น ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ 
ณ ท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

ขอ้ 37  กรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ีให้เรียกว่า 
“ประชุมสามญั” การประชุมสามญัดงักล่าวให้กระท าภายในส่ีเดือนภายหลงัการส้ินสุดรอบปีทางการบญัชีของ
บริษทั การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นๆให้เรียกว่า “ประชุมวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควรหรือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดเขา้ช่ือกนัท าหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือใดก็ได ้โดยในหนงัสือร้องขอนั้นจะตอ้งระบเุร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้
ชดัเจน ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมภายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึง
เขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้าวนั
นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า ในกรณีเช่นน้ี  ให้ ถือว่าเป็นการประชุมผู ้ถือหุ้น ท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามคร้ังใด จ านวนผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นข้อบังคบัของบริษทั ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามตอ้ง
ร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ้า่ยท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั 

ขอ้ 38 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดัเจน
ว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอ เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติัหรือเพ่ือพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว 
และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม 

อน่ึงค าบอกกล่าวเรียกประชุมผู ้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยติดต่อกัน 3 วนัก่อน               
วนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 

ขอ้ 39 การประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) เขา้ประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 25 คน       
หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้น
ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ 
ขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการ
ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 40 ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะให้ผูอ้ื่นซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน
แทนตนได ้ การมอบฉนัทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสือ ลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียน
บริษทัมหาชนจ ากดัก าหนด และอยา่งนอ้ยให้มีรายการดงัต่อไปน้ี 
(ก) จ านวนหุน้ซ่ึงผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่
(ข) ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ค) คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะให้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบ
ฉนัทะเขา้ประชุม 
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ขอ้ 15 ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทา่กบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียงส าหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 16 บ าเหน็จ และค่าตอบแทนกรรมการ ให้สุดแลว้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะก าหนด 

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

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการ ผูอ้อกจากต าแหน่ง
ไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ 20 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั เขา้เป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน 

บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการได ้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการ
ท่ีตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ี
ยงัเหลืออยู ่

ขอ้ 36 การประชุมใหญ่ของบริษทัใหจ้ดัขึ้น ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ 
ณ ท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

ขอ้ 37  กรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ีให้เรียกว่า 
“ประชุมสามญั” การประชุมสามญัดงักล่าวให้กระท าภายในส่ีเดือนภายหลงัการส้ินสุดรอบปีทางการบญัชีของ
บริษทั การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นๆให้เรียกว่า “ประชุมวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควรหรือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดเขา้ช่ือกนัท าหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือใดก็ได ้โดยในหนงัสือร้องขอนั้นจะตอ้งระบเุร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้
ชดัเจน ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมภายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึง
เขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้าวนั
นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า ในกรณีเช่นน้ี  ให้ ถือว่าเป็นการประชุมผู ้ถือหุ้น ท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามคร้ังใด จ านวนผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นข้อบังคบัของบริษทั ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามตอ้ง
ร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั 

ขอ้ 38 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดัเจน
ว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอ เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติัหรือเพ่ือพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว 
และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม 

อน่ึงค าบอกกล่าวเรียกประชุมผู ้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยติดต่อกัน 3 วนัก่อน               
วนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 

ขอ้ 39 การประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) เขา้ประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 25 คน       
หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้น
ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ 
ขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการ
ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 40 ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะให้ผูอ้ื่นซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน
แทนตนได ้ การมอบฉนัทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสือ ลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียน
บริษทัมหาชนจ ากดัก าหนด และอยา่งนอ้ยให้มีรายการดงัต่อไปน้ี 
(ก) จ านวนหุน้ซ่ึงผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่
(ข) ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ค) คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะให้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบ
ฉนัทะเขา้ประชุม 
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ขอ้ 41 ในการประชุมผูถื้อหุ้น ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดแ้ละมีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ท่ีประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนใดคนหน่ึงท่ีมาประชุมขึ้น
เป็นประธานในท่ีประชุมนั้นแทน 

ขอ้ 42 ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ังผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใดผูถื้อหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิได ้ นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมใหญจ่ะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบจาก
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททั้ งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคัญ                        

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

ขอ้ 43 กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน 
(2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเก่ียวกบักิจการท่ีทางบริษทัไดด้ าเนินการไปในระยะรอบปีท่ีผา่นมา 
(3) พิจารณาและอนุมติังบดุล 
(4) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(5) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(6) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
(7) เร่ืองอื่นๆ 

ขอ้ 44 ผูส้อบบญัชีให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตั้ง ผูส้อบบญัชีผูซ่ึ้งออกไปนั้นจะเลือกกลบัเขา้รับต าแหน่ง
อีกก็ได ้

ขอ้ 45 ผูส้อบบญัชีควรไดค้่าตอบแทนเทา่ใด ให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้นก าหนด 

ขอ้ 47 ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บญัชีก าไร
ขาดทนุ และมีปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้น และให้บริษทัจดัส่ง
รายงานและเอกสารของบริษทัที่ผูถื้อหุ้นจะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

 

ขอ้ 52 ห้ามมิใหป้ระกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณี
ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

 การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุ้น และโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในทาง
หนงัสือพิมพภ์าษาไทยในทอ้งท่ีติดต่อกนัเป็นเวลา 3 วนั และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายใน 1 เดือน
นบัแต่มีมติเช่นว่านั้น 

ขอ้ 53 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นคร้ังคราวได ้เม่ือปรากฏแก่กรรมการว่าบริษทัมี
ก าไรพอสมควรท่ีจะกระท าเช่นนั้นได ้และเม่ือไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบใน
การประชุมคราวต่อไป 

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

นอกจากทุนส ารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนส ารองอื่น
ตามท่ีเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการของบริษทัดว้ยก็ได ้

ขอ้ 59 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนน้ี 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

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

ผูส้อบบญัชี 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

53

ขอ้ 41 ในการประชุมผูถื้อหุ้น ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดแ้ละมีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ท่ีประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนใดคนหน่ึงท่ีมาประชุมขึ้น
เป็นประธานในท่ีประชุมนั้นแทน 

ขอ้ 42 ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ังผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใดผูถื้อหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิได ้ นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมใหญจ่ะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบจาก
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททั้ งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคัญ                        

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

ขอ้ 43 กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน 
(2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเก่ียวกบักิจการท่ีทางบริษทัไดด้ าเนินการไปในระยะรอบปีท่ีผา่นมา 
(3) พิจารณาและอนุมติังบดุล 
(4) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(5) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(6) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
(7) เร่ืองอื่นๆ 

ขอ้ 44 ผูส้อบบญัชีให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตั้ง ผูส้อบบญัชีผูซ่ึ้งออกไปนั้นจะเลือกกลบัเขา้รับต าแหน่ง
อีกก็ได ้

ขอ้ 45 ผูส้อบบญัชีควรไดค้่าตอบแทนเทา่ใด ให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้นก าหนด 

ขอ้ 47 ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บญัชีก าไร
ขาดทนุ และมีปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้น และให้บริษทัจดัส่ง
รายงานและเอกสารของบริษทัที่ผูถื้อหุ้นจะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

 

ขอ้ 52 ห้ามมิใหป้ระกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณี
ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

 การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุ้น และโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในทาง
หนงัสือพิมพภ์าษาไทยในทอ้งท่ีติดต่อกนัเป็นเวลา 3 วนั และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายใน 1 เดือน
นบัแต่มีมติเช่นว่านั้น 

ขอ้ 53 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นคร้ังคราวได ้เม่ือปรากฏแก่กรรมการว่าบริษทัมี
ก าไรพอสมควรท่ีจะกระท าเช่นนั้นได ้และเม่ือไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบใน
การประชุมคราวต่อไป 

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

นอกจากทุนส ารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนส ารองอื่น
ตามท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการของบริษทัดว้ยก็ได ้

ขอ้ 59 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนน้ี 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

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

ผูส้อบบญัชี 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
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เอกสารแนบ 6 
 
 

ประวตัิกรรมการอสิระของบริษัทฯ ส าหรับการมอบฉันทะ 
และ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  

 

 
 

ประวตัิกรรมการอสิระของบริษัทฯ ส าหรับการมอบฉันทะ 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
      
    นายก าธร ศิลาอ่อน 
  
ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ*/ 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน / ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ  

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554  
อายุ   50 ปี 
ประวัติการศึกษา 
• 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 

ประวัติการอบรม 
• 2560 หลกัสูตร Leading in a Disruptive world (LDW) 

จาก Stanford University & Silicon Valley, California  
• 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) 
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ประวตัิกรรมการอสิระของบริษัทฯ ส าหรับการมอบฉันทะ 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
      
    นายก าธร ศิลาอ่อน 
  
ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ*/ 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน / ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ  

วันที่ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554  
อายุ   50 ปี 
ประวัติการศึกษา 
• 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 

ประวัติการอบรม 
• 2560 หลกัสูตร Leading in a Disruptive world (LDW) 

จาก Stanford University & Silicon Valley, California  
• 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) 
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นายก าธร ศิลาอ่อน (ต่อ) 
 
• 2551 หลกัสูตร Executive Development Program (EDP)  

จากสถาบนัวิทยาการตลาดทุนและสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
ประสบการณ์ 
•  กุมภาพนัธ์ 2563 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั 

(มหาชน) 
•  เมษายน 2560 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ  

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
•  มกราคม 2560 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท 

จ ากดั (มหาชน)  
•  กรกฎาคม 2557 - 2559 ผูอ้  านวยการฝ่าย Supply Chain บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 
•  มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั  ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และกรรมการ

สรรหา บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
•  2554 - เมษายน 2560 กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั 

(มหาชน) 
•   2554 - 2557  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล บมจ. หลกัทรัพย ์

บวัหลวง 

•  2547 - 2554  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวาณิชธนกิจ บมจ. หลกัทรัพยบ์วัหลวง 
•  2542 - 2547 ผูช่้วยผูอ้  านวยการอาวุโส Investment Banking 
  บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 
•  2540 - 2542  Associate, Global Investment Banking Chase Securities, Inc., 
  New York, USA and Singapore 
•  2537 - 2538  นกัวิเคราะห์ Investment Banking Dept. บริษทัหลกัทรัพย ์ 
  ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
•  2535 - 2537  ผูจ้ดัการ Money Market Dept. บมจ ทิสโก ้ 

อาชีพหลัก กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน  
   บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 

  

 
 

นายก าธร ศิลาอ่อน (ต่อ) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอ่ืน 
บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี  
บริษัทที่ไม่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน  
บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 
กรรมการ บริษทั เรือด่วนเจา้พระยา จ ากดั 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

ไม่มี 

กิจการ/องค์กรอ่ืน กรรมการผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นวิชาการประจ าสาขาวิชา 

บริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2563

รายละเอียด ณ วันที่  
1 มกราคม 2563 

ได้มา 
ในปี 2563 

จ าหน่าย 
ในปี 2563 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง)  
ในปี 2563 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563 

โดยตนเอง - - - - - 
โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ 

- - - - - 

* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 

การประชุมในปี 2563 การเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 9/9 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ 4/4 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 3/3 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 2/2 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 คร้ัง 
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นายก าธร ศิลาอ่อน (ต่อ) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอ่ืน 
บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี  
บริษัทที่ไม่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน  
บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 
กรรมการ บริษทั เรือด่วนเจา้พระยา จ ากดั 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

ไม่มี 

กิจการ/องค์กรอ่ืน กรรมการผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นวิชาการประจ าสาขาวิชา 

บริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2563

รายละเอียด ณ วันที่  
1 มกราคม 2563 

ได้มา 
ในปี 2563 

จ าหน่าย 
ในปี 2563 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง)  
ในปี 2563 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563 

โดยตนเอง - - - - - 
โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ 

- - - - - 

* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 

การประชุมในปี 2563 การเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 9/9 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ 4/4 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 3/3 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 2/2 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 คร้ัง 
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    นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต์ 

ต าแหน่ง     ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ  
วันที่ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการฯ 8 กรกฎาคม 2563  
อายุ   52 ปี 
ประวัติการศึกษา บญัชีบณัฑิต (บญัชีตน้ทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

MBA, California State University, Hayward, USA  
ประวัติการอบรม 

• 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  
   โดยมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด 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  

   ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
• 2553   หลกัสูตร Successful Formulation and Execution Strategy (SFE) โดยสมาคม 

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

   กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
  

   

 
 

นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต์ (ต่อ) 
 
ประสบการณ์  

• 2563 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการอิสระ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

• 2544 - 2548    ท่ีปรึกษาดา้นการเงิน โครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ส านกังานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 

• 2541 - 2544  รองผูอ้  านวยการฝ่ายวานิชธนกิจ Dresdner Kleinwort Benson 
• 2536 - 2541 ผูจ้ดัการฝ่ายวานิชธนกิจ SBC Warburg 

ต าแหน่งอ่ืน ๆ  
• ธนัวาคม 2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา  

 บริษทั เรดด้ีแพลนเน็ต จ ากดั 
• เมษายน 2562 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
• 2559 - ปัจจุบนั คณะกรรมการสรรหาบญัชีจุฬาดีเด่น สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และ 

 การบญัชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• 2558 - ปัจจุบนั  คณะกรรมการตดัสินโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการคา้ไทย 
•    2557 -  ปัจจุบนั คณะกรรมการสรรหาครูผูฝึ้กสอนงานและจดัสรรขา้ราชการในโครงการพฒันา 

 นกับริหารการเปล่ียนแปลงรุ่นใหม่ไปปฏิบติัราชการดา้นการบริหารจดัการ 
 หน่วยงานภาคเอกชน ส านกังาน ก.พ.ร. 

• 2555 - ปัจจุบนั คณะกรรมการองคก์รต่อตา้นคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) 
• 2550 - ปัจจุบนั คณะอนุกรรมการพิจารณาหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์

 ประเภทตราสารทุน และการบริหารกิจการของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ส านกังาน 
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

• 2550 - ปัจจุบนั  คณะกรรมการโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย 
อาชีพหลัก   เลขาธิการและผูอ้  านวยการ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย (2549 - ปัจจุบนั) 
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นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต์ (ต่อ) 
 
ประสบการณ์  

• 2563 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการอิสระ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

• 2544 - 2548    ท่ีปรึกษาดา้นการเงิน โครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ส านกังานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 

• 2541 - 2544  รองผูอ้  านวยการฝ่ายวานิชธนกิจ Dresdner Kleinwort Benson 
• 2536 - 2541 ผูจ้ดัการฝ่ายวานิชธนกิจ SBC Warburg 

ต าแหน่งอ่ืน ๆ  
• ธนัวาคม 2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา  

 บริษทั เรดด้ีแพลนเน็ต จ ากดั 
• เมษายน 2562 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
• 2559 - ปัจจุบนั คณะกรรมการสรรหาบญัชีจุฬาดีเด่น สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และ 

 การบญัชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• 2558 - ปัจจุบนั  คณะกรรมการตดัสินโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการคา้ไทย 
•    2557 -  ปัจจุบนั คณะกรรมการสรรหาครูผูฝึ้กสอนงานและจดัสรรขา้ราชการในโครงการพฒันา 

 นกับริหารการเปล่ียนแปลงรุ่นใหม่ไปปฏิบติัราชการดา้นการบริหารจดัการ 
 หน่วยงานภาคเอกชน ส านกังาน ก.พ.ร. 

• 2555 - ปัจจุบนั คณะกรรมการองคก์รต่อตา้นคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) 
• 2550 - ปัจจุบนั คณะอนุกรรมการพิจารณาหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์

 ประเภทตราสารทุน และการบริหารกิจการของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ส านกังาน 
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

• 2550 - ปัจจุบนั  คณะกรรมการโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย 
อาชีพหลัก   เลขาธิการและผูอ้  านวยการ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย (2549 - ปัจจุบนั) 
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นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต์ (ต่อ) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอ่ืน 
บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี  
บริษัทที่ไม่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษทั ซาบีน่า จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษัทที่ไม่ใช่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา 
บริษทั เรดด้ีแพลนเน็ต จ ากดั 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

ไม่มี 

กิจการ/องค์กรอ่ืน 1. คณะกรรมการสรรหาบญัชีจุฬาดีเด่น สมาคมนิสิตเก่าคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2. คณะกรรมการตดัสินโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณ
ดีเด่น หอการคา้ไทย 

3. คณะกรรมการสรรหาครูผูฝึ้กสอนงานและจดัสรรขา้ราชการ
ในโครงการพฒันานักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ่นใหม่ไป
ปฏิบติัราชการดา้นการบริหารจดัการ หน่วยงานภาคเอกชน 
ส านกังาน ก.พ.ร. 

4. คณะกรรมการองคก์รต่อตา้นคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) 
5. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลกัทรัพยเ์ก่ียวกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารทุน และการบริหาร
กิจการของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

6. คณะกรรมการโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจด
ทะเบียนไทย 

 
  

 
 

นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต์ (ต่อ) 
 
จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2563

รายละเอียด ณ วันที่  
1 มกราคม 2563 

ได้มา 
ในปี 2563 

จ าหน่าย 
ในปี 2563 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง)  
ในปี 2563 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563 

โดยตนเอง - - - - - 
โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ 

- - - - - 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 

การประชุมในปี 2563 การเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 คร้ัง 
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นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต์ (ต่อ) 
 
จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2563

รายละเอียด ณ วันที่  
1 มกราคม 2563 

ได้มา 
ในปี 2563 

จ าหน่าย 
ในปี 2563 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง)  
ในปี 2563 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563 

โดยตนเอง - - - - - 
โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ 

- - - - - 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 

การประชุมในปี 2563 การเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 คร้ัง 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
 

                                         เขยีนที ่      
 
 

                    วนัที ่    เดอืน    พ.ศ.    
 

(1)        ขา้พเจา้           สญัชาต ิ    
  อยู่บา้นเลขที ่   ถนน   ต าบล/แขวง     
  อ าเภอ/เขต     จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   
  อเีมล ์     โทรศพัท ์     
 
 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั             พรีเชียส ชิพป้ิง  จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม        หุน้   และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                             เสยีง  ดงันี้ 
❑ หุน้สามญั         หุน้   ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                    เสยีง  
❑ หุน้บุรมิสทิธ ิ        หุน้    ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                               เสยีง 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้  
❑1.   ชื่อ       นายก าธร ศิลาอ่อน  อายุ    50 ปี      อยู่บา้นเลขที ่ 363 ซอยทองหล่อ 19  

ถนน          สุขมุวทิ                                    ต าบล/แขวง      คลองตนัเหนือ               อ าเภอ/เขต      วฒันา    
จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร                      รหสัไปรษณีย ์          10110                หรือ 
 

❑2.   ชื่อ       นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต์  อายุ    52      ปี   อยู่บา้นเลขที ่   38/77               
ถนน          เยน็อากาศ                                              ต าบล/แขวง  ทุ่งมหาเมฆ  อ าเภอ/เขต   สาทร    
จงัหวดั       กรุงเทพมหานคร                                 รหสัไปรษณีย ์     10120       หรือ 
 

❑3.   ชื่อ ________________________________________ อายุ       ปี  อยู่บา้นเลขที ่              
ถนน  ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต    
จงัหวดั               รหสัไปรษณีย ์                      
อเีมล ์(โปรดระบุ)    โทรศพัท ์(โปรดระบุ)     
 

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า  เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้า ในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 
1/2564 ในวนัจนัทรท่ี์ 19 เมษายน 2564 เวลา 9:30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่
อื่นดว้ย  
 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 

 

วาระท่ี 1   เพ่ือรบัรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2563 ซ่ึงได้จดัข้ึนในวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 
 ❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 ❑   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
 

 ❑  เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 2 เพ่ือรบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 2563 และรายงานประจ าปี 2563 
ของบริษทัฯ  (ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี) 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
 

                                         เขยีนที ่      
 
 

                    วนัที ่    เดอืน    พ.ศ.    
 

(1)        ขา้พเจา้           สญัชาต ิ    
  อยู่บา้นเลขที ่   ถนน   ต าบล/แขวง     
  อ าเภอ/เขต     จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   
  อเีมล ์     โทรศพัท ์     
 
 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั             พรีเชียส ชิพป้ิง  จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม        หุน้   และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                             เสยีง  ดงันี้ 
❑ หุน้สามญั         หุน้   ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                    เสยีง  
❑ หุน้บุรมิสทิธ ิ        หุน้    ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                               เสยีง 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้  
❑1.   ชื่อ       นายก าธร ศิลาอ่อน  อายุ    50 ปี      อยู่บา้นเลขที ่ 363 ซอยทองหล่อ 19  

ถนน          สุขมุวทิ                                    ต าบล/แขวง      คลองตนัเหนือ               อ าเภอ/เขต      วฒันา    
จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร                      รหสัไปรษณีย ์          10110                หรือ 
 

❑2.   ชื่อ       นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต์  อายุ    52      ปี   อยู่บา้นเลขที ่   38/77               
ถนน          เยน็อากาศ                                              ต าบล/แขวง  ทุ่งมหาเมฆ  อ าเภอ/เขต   สาทร    
จงัหวดั       กรุงเทพมหานคร                                 รหสัไปรษณีย ์     10120       หรือ 
 

❑3.   ชื่อ ________________________________________ อายุ       ปี  อยู่บา้นเลขที ่              
ถนน  ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต    
จงัหวดั               รหสัไปรษณีย ์                      
อเีมล ์(โปรดระบุ)    โทรศพัท ์(โปรดระบุ)     
 

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า  เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้า ในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 
1/2564 ในวนัจนัทรท่ี์ 19 เมษายน 2564 เวลา 9:30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่
อื่นดว้ย  
 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 

 

วาระท่ี 1   เพ่ือรบัรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2563 ซ่ึงได้จดัข้ึนในวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 
 ❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 ❑   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
 

 ❑  เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 2 เพ่ือรบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 2563 และรายงานประจ าปี 2563 
ของบริษทัฯ  (ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี) 
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วาระท่ี 3 

 

เพ่ือพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และงบก าไรขาดทุน ส าหรบัปีส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบญัชีแล้ว 

❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

❑   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้  
 

❑  เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 4 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรก าไรและเงินปันผล ส าหรบัปี 2563 
❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

❑   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
 

❑ เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 5 เพื่อพิจารณาและอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 
❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

❑   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
 

❑ เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 6 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

❑   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดงันี้ 
การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
ชื่อกรรมการ           นางสาวนิชิต้า ชาห์  

❑  เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  
 

ชื่อกรรมการ           นายกิริต ชาห์                               
❑  เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  

 
ชื่อกรรมการ            นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา  

❑  เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  

ชื่อกรรมการ            ศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท์  

❑  เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 7 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ส าหรบัปี 2564 
❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

❑   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
 

❑ เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  

-3/3- 

 

วาระท่ี 8 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินจ านวน 1.75 ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินส ารองส าหรบักิจกรรมความรบัผิดชอบ 
 ต่อสงัคม 

❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

❑   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

❑ เหน็ดว้ย       ❑  ไม่เหน็ดว้ย              ❑   งดออกเสยีง 
 
 (5) การลงคะแนนเสยีงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ให้ถอืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ได้ระบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลง
มตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งต้น รวมถงึกรณีทีม่กีารแก้ไขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณา
และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  
  กจิการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 
 

 ลงชื่อ                        ผูม้อบฉนัทะ 
                         (                    ) 
 
 
 ลงชื่อ          ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                         (                    ) 
 
 
 ลงชื่อ          ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                         (                    ) 
 
 
 ลงชื่อ          ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                         (                    ) 

หมายเหตุ  
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุม E-AGM และออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
3.     ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

ตามแนบ 
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วาระท่ี 3 

 

เพ่ือพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และงบก าไรขาดทุน ส าหรบัปีส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบญัชีแล้ว 

❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

❑   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้  
 

❑  เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 4 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรก าไรและเงินปันผล ส าหรบัปี 2563 
❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

❑   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
 

❑ เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 5 เพื่อพิจารณาและอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 
❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

❑   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
 

❑ เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 6 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

❑   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดงันี้ 
การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
ชื่อกรรมการ           นางสาวนิชิต้า ชาห์  

❑  เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  
 

ชื่อกรรมการ           นายกิริต ชาห์                               
❑  เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  

 
ชื่อกรรมการ            นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา  

❑  เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  

ชื่อกรรมการ            ศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท์  

❑  เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 7 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ส าหรบัปี 2564 
❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

❑   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
 

❑ เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  

-3/3- 

 

วาระท่ี 8 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินจ านวน 1.75 ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินส ารองส าหรบักิจกรรมความรบัผิดชอบ 
 ต่อสงัคม 

❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

❑   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

❑ เหน็ดว้ย       ❑  ไม่เหน็ดว้ย              ❑   งดออกเสยีง 
 
 (5) การลงคะแนนเสยีงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ให้ถอืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ได้ระบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลง
มตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งต้น รวมถงึกรณีทีม่กีารแก้ไขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณา
และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  
  กจิการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 
 

 ลงชื่อ                        ผูม้อบฉนัทะ 
                         (                    ) 
 
 
 ลงชื่อ          ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                         (                    ) 
 
 
 ลงชื่อ          ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                         (                    ) 
 
 
 ลงชื่อ          ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                         (                    ) 

หมายเหตุ  
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุม E-AGM และออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
3.     ในกรณีทีม่วีาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

ตามแนบ 
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2563 และ 

หนังสือเชิญประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น แบบรูปเล่ม  
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของ บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั มหาชน (“บริษัทฯ”) 
 
ในกรณีท่ีท่านผูถื้อหุ้นมีความประสงค์ขอรับรายงานประจ าปี 2563 และ/หรือ หนังสือเชิญประชุมสามัญ
ประจ าปีผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯในแบบรูปเล่ม กรุณาแจง้ความประสงค์โดยการกรอกขอ้มูลของท่านใน
แบบฟอร์มน้ีให้ครบถว้น และส่งคืนมาที่บริษทัฯ ตามรายละเอียดดา้นล่างน้ี เพื่อทางบริษทัฯ จะไดจ้ดัส่ง
ใหท้่านต่อไป 
 
แผนกนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 8 ถนนสาทรเหนือ ชั้น 9 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์:  66-2-696-8854   โทรสาร : 66-2-236-7654 
อีเมล ์: ir@preciousshipping.com 
 
ช่ือผูถื้อหุน้:                      
ท่ีอยูใ่นการจดัส่ง:           
             
             
 
เอกสารท่ีตอ้งการแบบรูปเล่ม 
 
 ❑ รายงานประจ าปี 2563 
 ❑ หนงัสือเชิญประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 
 

เอกสารแนบ 7 








