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

Ë¹Ñ§Ê×ÍàªÔÞ»ÃÐªØÁÊÒÁÑÞ»ÃÐ¨íÒ»‚¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2565 

วันจันทรที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10:30 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
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วนัที� 9 มีนาคม 2565  

 

เรื�อง ขอเชิญประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2565 (“ประชุมผู้ถือหุ้น”) 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 
เอกสารแนบ  
1.  สาํเนารายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2564 
2. รายงานประจาํปี 2564 พร้อมงบการเงินประจาํปี 2564 ที�ตรวจสอบแลว้ของบริษทัฯ ในรูปแบบ QR Code 
3. ประวติักรรมการท่านที�ตอ้งออกตามวาระและไดรั้บการเสนอชื�อให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกครั� ง 

4. ขอ้ปฏิบติัสาํหรับการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ และการมอบฉนัทะ 
5. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เกี�ยวกบัวาระการประชุมและขั�นตอนการออกเสียงลงคะแนนสาํหรับการประชุมผูถื้อหุ้น 

6. ประวติักรรมการอิสระของบริษทัฯ สาํหรับการมอบฉนัทะ และหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

7. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาํปี 2564 และ/หรือ ขอรับหนงัสือเชิญประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น ครั� งที� 1/2565 

แบบรูปเล่ม   

8.  ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice)  
 

เนื�องดว้ยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติกาํหนดวันประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2565 ในวันจันทร์ที� 4 เมษายน 

2565 เวลา 10.30 นาฬิกา ผ่านสื� ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยระเบียบวาระการประชุมสามัญประจําปีผูถื้อหุ้นมี

ดงัต่อไปนี�   
 

1. เพื�อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2564 ซึ�งได้จัดขึ�นในวันที� 19 เมษายน 2564 

เหตุผลและข้อเท็จจริง สําเนารายงานการประชุมสามญัประจําปีผูถ้ือหุ้นครั� งที� 1/2564 ซึ� งได้จัดขึ�นในวนัที� 

19 เมษายน 2564 ปรากฏตาม เอกสารแนบ � พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นฉบบันี�     

ความเห็นคณะกรรมการ ที�ประชุมผูถื้อหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นครั�งที� 1/2564 ซึ�งได้

จดัขึ�นในวนัที� 19 เมษายน 2564 

 
2. เพื�อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สําหรับผลการดําเนินงานในปี 2564 และรายงานประจําปี 2564 ของ

บริษัทฯ 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  รายงานจากคณะกรรมการบริษทัฯไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจาํปี 2564 ของบริษทัฯในหนา้ 

11 ถึง 48 ซึ� งไดแ้นบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหุ้นฉบับนี�  ทั�งนี�  รายงานประจาํปี 2564 ปรากฏตาม 

เอกสารแนบ �  



 
 

หนา้ 1 จาก 12 

วนัที� 9 มีนาคม 2565  
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2. เพื�อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สําหรับผลการดําเนินงานในปี 2564 และรายงานประจําปี 2564 ของ

บริษัทฯ 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  รายงานจากคณะกรรมการบริษทัฯไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจาํปี 2564 ของบริษทัฯในหนา้ 

11 ถึง 48 ซึ� งไดแ้นบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหุ้นฉบับนี�  ทั�งนี�  รายงานประจาํปี 2564 ปรากฏตาม 

เอกสารแนบ �  

1 
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ความเห็นคณะกรรมการ ที�ประชุมผูถื้อหุ้นควรรับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริษทัฯ สําหรับผลการดาํเนินงาน

ในปี 2564 และรายงานประจาํปี 2564 ของบริษทัฯ 
 

3. เพื�อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ�นสุด วันที� 

31 ธันวาคม 2564 ซึ�งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว 

เหตุผลและข้อเท็จจริง 

 ตามมาตรา ��� และ ��� แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� กาํหนดให้คณะกรรมการ

บริษทัฯ ตอ้งจดัให้มีการทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสิ�นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ ซึ� งได้

ผ่านการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแลว้ เสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจาํปีเพื�อ

พิจารณาอนุมติั  

 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติังบแสดงฐานะการเงิน

และงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีสิ�นสุดว ันที�  ��  ธันวาคม 2564 ซึ� งได ้ผ่านการตรวจสอบจาก ผู้

ตรวจสอบบญัชีแลว้ โดยไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจาํปี 2564 ในหน้า 224 ถึง 330 ซึ� งไดแ้นบมาพร้อมกบั

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นฉบบันี�  ทั�งนี� ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีอยา่ง

ไม่มีเงื�อนไข สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม 2564 ซึ�งไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจาํปี 2564 เช่นกนั  

ความเห็นคณะกรรมการ  ที�ประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� �� ธันวาคม 2564 และงบกาํไร

ขาดทุนสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม 2564 ซึ�งไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแลว้ 

 

4. เพื�อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 1.50 บาทต่อหุ้นประจําปี ���� 

เหตุผลและข้อเท็จจริง ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

ขอ้ 53 กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นครั�งคราวได ้เมื�อปรากฏแก่

คณะกรรมการบริษทัฯ ว่าบริษทัฯ มีกาํไรและกาํไรสะสมพอสมควรที�จะกระทาํเช่นนั�นได ้ และเมื�อไดจ้่ายเงินปันผล

แลว้ให้รายงานใหที้�ประชุมผูถื้อหุ้นทราบในคราวถดัไป 

เงินปันผลระหว่างกาลซึ�งได้จ่ายระหว่างปี 2564 มีดังต่อไปนี� 
เงินปันผลระหว่างกาลครั�งที� 1 

 จาํนวน 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

 อนุมติัโดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั�งที� 4/2564 เมื�อวนัที� 16 สิงหาคม 2564 

 จากกาํไรสะสม ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2564 

 วนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วนัที� 30 สิงหาคม 2564 

 วนัจ่ายเงินปันผล คือ วนัที� 10 กนัยายน 2564 
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เงินปันผลระหว่างกาลครั�งที� 2 
 จาํนวน 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

 อนุมติัโดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั�งที� 5/2564 เมื�อวนัที� 15 พฤศจิกายน 2564 

 จากกาํไรสะสม ณ วนัที� 30 กนัยายน 2564 

 วนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วนัที� 29 พฤศจิกายน 2564 

 วนัจ่ายเงินปันผล คือ วนัที� 13 ธนัวาคม 2564 

 

เงินปันผลระหว่างกาลครั�งที� 3 
 จาํนวน 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

 อนุมติัโดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั�งที� 1/2565 เมื�อวนัที� 14 กุมภาพนัธ์ 2565 

 จากกาํไรสะสม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

 วนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วนัที� � มีนาคม ���� 

 วนัจ่ายเงินปันผล คือ วนัที� 11 มีนาคม 2565 

ความเห็นคณะกรรมการ ที�ประชุมผูถื้อหุ้นควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 1.50 บาทต่อหุ้น โดยแบ่งจ่าย

สามครั�งตามที�ไดร้ะบุขา้งตน้สาํหรับหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
 

5. เพื�อพจิารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรและเงินปันผลงวดสุดท้ายสําหรับปี 2564 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  

 ที�ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นครั� งที� �/���� ซึ� งไดจ้ดัขึ�นเมื�อวนัที� �� เมษายน ���� ไดม้ีมติอนุมตัิให้

แกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลไม่ตํ�ากว่าร้อยละ �� ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษี

ของแต่ละปี โดยให้มีผลตั�งแต่ปี ���� เป็นตน้ไป (“นโยบายการจ่ายเงินปันผล”) 

 สําหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอเงินปันผลรวมจาํนวน �.�� บาท ต่อหุ้นจากกาํไรสะสม ณ 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และเนื�องจากคณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ระกาศและจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแลว้

สามครั� งรวม 1.50 บาท ต่อหุ้นในระหว่างปี 2564 - ตน้ปี ���� ดงันั�น จึงเหลือเงินปันผลอีกจาํนวน  0.25 

บาทต่อหุ้น ซึ�งเป็นเงินปันผลงวดสุดทา้ยสาํหรับหุ้นสามญัของบริษทัฯ สาํหรับปี 2564 

 ทั�งนี�  เงินปันผลงวดสุดทา้ย จาํนวน �.�� บาทต่อหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ มาจากเงินปันผลที�บริษทัฯ รับจาก

บริษทัย่อยซึ� งไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ดงันั�น ผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาของบริษทัฯ จึงไม่

สามารถเครดิตภาษีเงินไดส้าํหรับเงินปันผลซึ�งจ่ายโดยบริษทัฯ ในครั�งนี�  

  

2 
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ความเห็นคณะกรรมการ ที�ประชุมผูถื้อหุ้นควรรับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริษทัฯ สําหรับผลการดาํเนินงาน

ในปี 2564 และรายงานประจาํปี 2564 ของบริษทัฯ 
 

3. เพื�อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ�นสุด วันที� 

31 ธันวาคม 2564 ซึ�งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว 

เหตุผลและข้อเท็จจริง 

 ตามมาตรา ��� และ ��� แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� กาํหนดให้คณะกรรมการ

บริษทัฯ ตอ้งจดัให้มีการทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสิ�นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ ซึ� งได้

ผ่านการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแลว้ เสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจาํปีเพื�อ

พิจารณาอนุมติั  

 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติังบแสดงฐานะการเงิน

และงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีสิ�นสุดว ันที�  ��  ธันวาคม 2564 ซึ� งได ้ผ่านการตรวจสอบจาก ผู้

ตรวจสอบบญัชีแลว้ โดยไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจาํปี 2564 ในหน้า 224 ถึง 330 ซึ� งไดแ้นบมาพร้อมกบั

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นฉบบันี�  ทั�งนี� ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีอยา่ง

ไม่มีเงื�อนไข สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม 2564 ซึ�งไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจาํปี 2564 เช่นกนั  

ความเห็นคณะกรรมการ  ที�ประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� �� ธันวาคม 2564 และงบกาํไร

ขาดทุนสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม 2564 ซึ�งไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแลว้ 

 

4. เพื�อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 1.50 บาทต่อหุ้นประจําปี ���� 

เหตุผลและข้อเท็จจริง ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

ขอ้ 53 กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นครั�งคราวได ้เมื�อปรากฏแก่

คณะกรรมการบริษทัฯ ว่าบริษทัฯ มีกาํไรและกาํไรสะสมพอสมควรที�จะกระทาํเช่นนั�นได ้ และเมื�อไดจ้่ายเงินปันผล

แลว้ให้รายงานใหที้�ประชุมผูถื้อหุ้นทราบในคราวถดัไป 

เงินปันผลระหว่างกาลซึ�งได้จ่ายระหว่างปี 2564 มีดังต่อไปนี� 
เงินปันผลระหว่างกาลครั�งที� 1 

 จาํนวน 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

 อนุมติัโดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั�งที� 4/2564 เมื�อวนัที� 16 สิงหาคม 2564 

 จากกาํไรสะสม ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2564 

 วนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วนัที� 30 สิงหาคม 2564 

 วนัจ่ายเงินปันผล คือ วนัที� 10 กนัยายน 2564 
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เงินปันผลระหว่างกาลครั�งที� 2 
 จาํนวน 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

 อนุมติัโดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั�งที� 5/2564 เมื�อวนัที� 15 พฤศจิกายน 2564 

 จากกาํไรสะสม ณ วนัที� 30 กนัยายน 2564 

 วนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วนัที� 29 พฤศจิกายน 2564 

 วนัจ่ายเงินปันผล คือ วนัที� 13 ธนัวาคม 2564 

 

เงินปันผลระหว่างกาลครั�งที� 3 
 จาํนวน 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

 อนุมติัโดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั�งที� 1/2565 เมื�อวนัที� 14 กุมภาพนัธ์ 2565 

 จากกาํไรสะสม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

 วนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วนัที� � มีนาคม ���� 

 วนัจ่ายเงินปันผล คือ วนัที� 11 มีนาคม 2565 

ความเห็นคณะกรรมการ ที�ประชุมผูถื้อหุ้นควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 1.50 บาทต่อหุ้น โดยแบ่งจ่าย

สามครั�งตามที�ไดร้ะบุขา้งตน้สาํหรับหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
 

5. เพื�อพจิารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรและเงินปันผลงวดสุดท้ายสําหรับปี 2564 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  

 ที�ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นครั� งที� �/���� ซึ� งไดจ้ดัขึ�นเมื�อวนัที� �� เมษายน ���� ไดม้ีมติอนุมตัิให้

แกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลไม่ตํ�ากว่าร้อยละ �� ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษี

ของแต่ละปี โดยให้มีผลตั�งแต่ปี ���� เป็นตน้ไป (“นโยบายการจ่ายเงินปันผล”) 

 สําหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอเงินปันผลรวมจาํนวน �.�� บาท ต่อหุ้นจากกาํไรสะสม ณ 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และเนื�องจากคณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ระกาศและจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแลว้

สามครั� งรวม 1.50 บาท ต่อหุ้นในระหว่างปี 2564 - ตน้ปี ���� ดงันั�น จึงเหลือเงินปันผลอีกจาํนวน  0.25 

บาทต่อหุ้น ซึ�งเป็นเงินปันผลงวดสุดทา้ยสาํหรับหุ้นสามญัของบริษทัฯ สาํหรับปี 2564 

 ทั�งนี�  เงินปันผลงวดสุดทา้ย จาํนวน �.�� บาทต่อหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ มาจากเงินปันผลที�บริษทัฯ รับจาก

บริษทัย่อยซึ� งไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ดงันั�น ผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาของบริษทัฯ จึงไม่

สามารถเครดิตภาษีเงินไดส้าํหรับเงินปันผลซึ�งจ่ายโดยบริษทัฯ ในครั�งนี�  

  

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

3 
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 ปัจจุบนั บริษทัฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายเต็มจาํนวนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จาํกดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 55 ดงันั�น บริษทัฯ จึงไม่ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิไวเ้ป็น

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

 นอกจากนี�  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้สนอให้วนัที� �� เมษายน ���� เป็นวนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (Record 

Date) ในการรับเงินปันผลตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยให้

จ่ายเงินปันผลดงักล่าวแก่ผูถื้อหุ้นในวนัที� �� เมษายน ���� 

 ตารางสรุปความสามารถในการทาํกําไรและฐานะการเงินของบริษัทฯ สําหรับปี 2564 และ ปี 2563 

มีดงัต่อไปนี�  

รายการ ปี 2564 ปี 2563 
�. กําไร (ขาดทุน)  

- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

- จากงบการเงินรวม 
 

 

1,1��.�� ลา้นบาท 

�,���.�� ลา้นบาท 

 

(1,108.34) ลา้นบาท 

(1,294.86) ลา้นบาท 

�. กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 
- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

- จากงบการเงินรวม 
 

    

0.74 บาทต่อหุน้ 

�.�� บาทต่อหุน้ 

    

(0.71) บาทต่อหุน้ 

(0.83) บาทต่อหุน้ 

�. รวมเงินปันผลในรูปเงินสดต่อหุ้น  1.75 บาท  ไม่มี 

3.1 รวมเงินปันผลระหว่างกาล 

(บาทต่อหุ้น) 1.5� บาท  ไม่มี 

3.2 เงินปันผลงวดสุดทา้ย 

(บาทต่อหุ้น) 
�.�� บาท ไม่มี 

4. อัตราการจ่ายเงินปันผล 
- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

- จากงบการเงินรวม 
 

ร้อยละ ��� 

ร้อยละ �� 
ไม่มี 
ไม่มี 

อตัราการจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี ���� เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และสูงกว่าอตัราขั�นตํ�าที�กาํหนดภายใต้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ความเห็นคณะกรรมการ ที�ประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2564 รวมจาํนวน �.�� บาทต่อหุ้น 

จากกาํไรสะสม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และเนื�องจากคณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ระกาศและจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลไปแลว้สามครั�งรวม 1.50 บาทต่อหุ้นในระหว่างปี 2564 ดงันั�น จึงเหลือเงินปันผลอีกจาํนวน �.�� บาท

ต่อหุ้น ซึ�งจะจ่ายเป็นเงินปันผลงวดสุดทา้ยแก่ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ สาํหรับปี 2564 
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ทั�งนี�  กาํหนดให้วนัที� �� เมษายน ���� เป็นวนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และให้จ่ายเงิน

ปันผลดงักล่าวแก่ผูถื้อหุ้นในวนัที� �� เมษายน ���� 

 

6. เพื�อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั�งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2565 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  

 ตามมาตรา ��� แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ �� และ

ขอ้ �� กาํหนดให้ที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปีเป็นผูแ้ต่งตั�งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และกาํหนด

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  
 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดพ้ิจารณา และมีความเห็นว่า ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ที�

เสนอสาํหรับปี 2565 มีความเหมาะสม นอกจากนี�  บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั เป็นบริษทัตรวจสอบบญัชี

ที�มีชื�อเสียง มีความเป็นอิสระและมีผลการทาํงานที�น่าพอใจในช่วงที�ผ่านมา โดยบริษทั สํานกังาน อีวาย 

จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตั�งแต่ปี ����  

 คณะกรรมการบริษทัฯ โดยคาํแนะนาํจากคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ จึงเสนอให้แต่งตั�ง

ผูส้อบบญัชี ซึ� งมีเลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงัต่อไปนี�  จากบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับปี 2565 และมีค่าสอบบญัชีประจาํปี ไมเ่กิน �.�� ลา้นบาท แยกต่างหากจาก

ค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็  

1. นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ���� แทน นางสาววิสสุตา จริยธนากร 

ซึ� งเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ ติดต่อกัน 7 ปี (ตั�งแต่ปี 2558 ถึง 2564) ซึ� งเป็นจาํนวนสูงสุดตาม

กฎระเบียบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
2.     นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958   
3.     นางพูนนารถ เผา่เจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ����  

โดยผูส้อบบญัชีทุกคนดงักล่าวขา้งตน้มีคุณสมบติัในการปฏิบติังานตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของบริษทัฯ และในกรณีที�ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั  

สํานักงาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตที�มีคุณสมบติัของบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั ทาํ

หนา้ที�ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน 

ทั�งนี�  ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ทุกท่านไม่มีความสัมพนัธ์ หรือผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของ

บริษทัฯ และบริษทัย่อยของบริษทัฯ กบัผูบ้ริหาร ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ เป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งหรือญาติสนิท

ของบุคคลดงักล่าว 

  

4 
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 ปัจจุบนั บริษทัฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายเต็มจาํนวนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จาํกดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 55 ดงันั�น บริษทัฯ จึงไม่ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิไวเ้ป็น

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

 นอกจากนี�  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้สนอให้วนัที� �� เมษายน ���� เป็นวนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (Record 

Date) ในการรับเงินปันผลตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยให้

จ่ายเงินปันผลดงักล่าวแก่ผูถื้อหุ้นในวนัที� �� เมษายน ���� 

 ตารางสรุปความสามารถในการทาํกําไรและฐานะการเงินของบริษัทฯ สําหรับปี 2564 และ ปี 2563 

มีดงัต่อไปนี�  

รายการ ปี 2564 ปี 2563 
�. กําไร (ขาดทุน)  

- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

- จากงบการเงินรวม 
 

 

1,1��.�� ลา้นบาท 

�,���.�� ลา้นบาท 

 

(1,108.34) ลา้นบาท 

(1,294.86) ลา้นบาท 

�. กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 
- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

- จากงบการเงินรวม 
 

    

0.74 บาทต่อหุน้ 

�.�� บาทต่อหุน้ 

    

(0.71) บาทต่อหุน้ 

(0.83) บาทต่อหุน้ 

�. รวมเงินปันผลในรูปเงินสดต่อหุ้น  1.75 บาท  ไม่มี 

3.1 รวมเงินปันผลระหว่างกาล 

(บาทต่อหุ้น) 1.5� บาท  ไม่มี 

3.2 เงินปันผลงวดสุดทา้ย 

(บาทต่อหุ้น) 
�.�� บาท ไม่มี 

4. อัตราการจ่ายเงินปันผล 
- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

- จากงบการเงินรวม 
 

ร้อยละ ��� 

ร้อยละ �� 
ไม่มี 
ไม่มี 

อตัราการจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี ���� เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และสูงกว่าอตัราขั�นตํ�าที�กาํหนดภายใต้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ความเห็นคณะกรรมการ ที�ประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2564 รวมจาํนวน �.�� บาทต่อหุ้น 

จากกาํไรสะสม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และเนื�องจากคณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ระกาศและจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลไปแลว้สามครั�งรวม 1.50 บาทต่อหุ้นในระหว่างปี 2564 ดงันั�น จึงเหลือเงินปันผลอีกจาํนวน �.�� บาท

ต่อหุ้น ซึ�งจะจ่ายเป็นเงินปันผลงวดสุดทา้ยแก่ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ สาํหรับปี 2564 
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ทั�งนี�  กาํหนดให้วนัที� �� เมษายน ���� เป็นวนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และให้จ่ายเงิน

ปันผลดงักล่าวแก่ผูถื้อหุ้นในวนัที� �� เมษายน ���� 

 

6. เพื�อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั�งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2565 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  

 ตามมาตรา ��� แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ �� และ

ขอ้ �� กาํหนดให้ที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปีเป็นผูแ้ต่งตั�งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และกาํหนด

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  
 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดพ้ิจารณา และมีความเห็นว่า ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ที�

เสนอสาํหรับปี 2565 มีความเหมาะสม นอกจากนี�  บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นบริษทัตรวจสอบบญัชี

ที�มีชื�อเสียง มีความเป็นอิสระและมีผลการทาํงานที�น่าพอใจในช่วงที�ผ่านมา โดยบริษทั สํานกังาน อีวาย 

จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตั�งแต่ปี ����  

 คณะกรรมการบริษทัฯ โดยคาํแนะนาํจากคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ จึงเสนอให้แต่งตั�ง

ผูส้อบบญัชี ซึ� งมีเลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงัต่อไปนี�  จากบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับปี 2565 และมีค่าสอบบญัชีประจาํปี ไมเ่กิน �.�� ลา้นบาท แยกต่างหากจาก

ค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็  

1. นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ���� แทน นางสาววิสสุตา จริยธนากร 

ซึ� งเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ ติดต่อกัน 7 ปี (ตั�งแต่ปี 2558 ถึง 2564) ซึ� งเป็นจาํนวนสูงสุดตาม

กฎระเบียบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
2.     นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958   
3.     นางพูนนารถ เผา่เจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ����  

โดยผูส้อบบญัชีทุกคนดงักล่าวขา้งตน้มีคุณสมบติัในการปฏิบติังานตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของบริษทัฯ และในกรณีที�ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั  

สํานักงาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตที�มีคุณสมบติัของบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั ทาํ

หนา้ที�ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน 

ทั�งนี�  ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ทุกท่านไม่มีความสัมพนัธ์ หรือผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของ

บริษทัฯ และบริษทัย่อยของบริษทัฯ กบัผูบ้ริหาร ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ เป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งหรือญาติสนิท

ของบุคคลดงักล่าว 

  

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

5 
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รายละเอียดของค่าสอบบญัชี และค่าตอบแทนจากการให้บริการดา้นอื�น ๆ ซึ� งไม่เกี�ยวขอ้งกบัการสอบ

บญัชีสาํหรับบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ดงัต่อไปนี�   

รายการ ปี 2565 (ปีที�เสนอ) ปี 2564 
ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ  2.15 ลา้นบาท 2.10 ลา้นบาท 

ค่าสอบบญัชีสาํหรับบริษทัยอ่ยที�จดทะเบียนใน ประเทศไทย 

และ � บริษทัยอ่ยที�จดทะเบียนในต่างประเทศ 

2.38 ลา้นบาท 2.38 ลา้นบาท 

ค่าตอบแทนจากการให้บริการดา้นอื�น ๆ ไดแ้ก่ 

- สาํหรับรายงานของผูส้อบบญัชีเพื�อเสนอต่อ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 

- สาํหรับการสอบทานทางบญัชีในบริษทัย่อยที�               

จดทะเบียนในต่างประเทศบางแห่ง* (เพื�อใชใ้น               

การออกงบการเงินรวม) 

 

0.11 ลา้นบาท 

 

0.91 ลา้นบาท 

 

 

 

 

0.18 ลา้นบาท 

 

0.88 ลา้นบาท 

 

 

 

รวม 5.55 ล้านบาท 5.54 ล้านบาท 

*    งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศของบริษัทฯ  มีการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรายอื�น อย่างไรก็ตาม 

คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัคงมีหน้าที�รับผิดชอบในการดูแลให้งบการเงินดังกล่าวแลว้เสร็จภายในระยะเวลาที�กาํหนด

ตามกฎหมายของประเทศนั�น ๆ  

ความเห็นคณะกรรมการ  ที�ประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติัและแต่งตั�งผูส้อบบญัชีทั�งหมดตามรายชื�อขา้งตน้ (หรือผูส้อบ

บญัชีอื�นตามที�ได้อธิบายขา้งตน้) จากบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สําหรับปีบญัชี

สิ�นสุด ณ วนัที� �� ธนัวาคม 2565 โดยมีค่าสอบบญัชีประจาํปีไม่เกิน 2.15  ลา้นบาท แยกต่างหากจากค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ 

  

7.     เพื�อพจิารณาและอนุมัติการเลือกตั�งกลับเข้าดํารงตําแหน่งของกรรมการที�ต้องออกตามวาระ 

เหตุผลและข้อเท็จจริง   

 มาตรา �� แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ �� กาํหนดให้ 

ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งหนึ� งในสาม (�/�) โดยอตัรา ถา้

จาํนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม (�/�)  

 กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั�นให้จบัสลากว่าผูใ้ด

จะออก ส่วนปีหลงัๆต่อไปให้กรรมการที�อยู่ในตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการ ผูอ้อก

จากตาํแหน่งไปนั�นอาจจะไดรั้บเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้  

  

 
 

หนา้ 7 จาก 12 

 บริษทัฯ ไดป้ระกาศบนเวบ็ไซต์ เพื�อเปิดโอกาสให้กบัผูถื้อหุ้นเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รับการคดัเลือกเป็น

กรรมการบริษทัฯ ล่วงหน้า ตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตาม ไม่มี

ผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอชื�อบุคคลดงักล่าว 

 กรรมการที�จะพน้จากตาํแหน่งตามวาระ มีดงัต่อไปนี�  

ลําดับที� ชื�อกรรมการ ตําแหน่ง 

ระยะเวลาการ

ดํารงตําแหน่ง

กรรมการ 
(ณ วันประชุม

สามัญประจําปี 
ผู้ถือหุ้น ครั�งที� 

1/2565) 

ระยะเวลาการ

ดํารงตําแหน่ง

กรรมการ 
(ณ วันประชุม 
สามัญประจําปี 
ผู้ถือหุ้น ครั�งที� 

1/2568) 
1 นายกาํธร ศิลาอ่อน 

 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ

กาํกบัดูแลกิจการ / ประธาน

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  /  

ประธานคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา / 

กรรมการอิสระ 

11 ปี 14 ปี 

2 นายอิษฎช์าญ ชาห์ กรรมการ 11 ปี 14ปี 
3 นางลิน เยน คอ็ก 

 

กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแล

กิจการ / 

กรรมการสรรหา / กรรมการบริหาร

ความเสี�ยง / กรรมการอิสระ  

5 ปี - 

4 นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต์ ประธานคณะกรรมการสรรหา / 

กรรมการอิสระ  
2 ปี 5 ปี 

 จากรายนามกรรมการขา้งตน้ เนื�องจากนางลิน เยน คอ็ก ขอสละสิทธิในการไดรั้บการเสนอชื�อให้กลบัเขา้

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ ดงันั�น กรรมการที�จะพน้จากตาํแหน่งตามวาระและอาจไดรั้บเลือกเขา้

รับตาํแหน่งอีกวาระ จึงไดแ้ก่ นายกาํธร ศิลาอ่อน นายอิษฎช์าญ ชาห์ และ นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต ์

 บุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อในครั� งนี� ได้ผ่านกระบวนการกลั�นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบจาก

คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการสรรหา ถึงความหลากหลายในคุณสมบติัของคณะกรรมการ ซึ�ง

รวมถึง เพศ  อายุ คุณวุฒิ ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และความสามารถ (รวมทั�งผลการปฏิบติังานใน

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

7 



 
 

หนา้ 8 จาก 12 

 ตามขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่าควรให้กรรมการดงักล่าว

ทั�ง 3 ท่าน กลบัเขา้รับตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ�ง ซึ� งกรรมการทั�ง 3 ท่าน เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีคุณสมบติัที�

เหมาะสมเป็นอยา่งยิ�ง และมีประสบการณ์อนักวา้งขวางเกี�ยวกบัธุรกิจการคา้ การเงิน และการขนส่งสินคา้

ระหว่างประเทศ ซึ� งเป็นที�คาดหมายว่าบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์อย่า งมากจากประสบการณ์ 

ขอ้เสนอแนะและวิสัยทศัน์ของท่านเหล่านี� ที�จะไดน้าํมาสู่คณะกรรมการบริษทัฯ 

 นอกจากนั�น สําหรับนายกาํธร ศิลาอ่อน ซึ� งดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษทัฯ มามากกว่า 9 ปี 

คณะกรรมการบริษทัฯ โดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการสรรหา ไดท้บทวนความเป็นอิสระของกรรมการ

ท่านนี�และมีความเห็นว่าท่านยงัคงมีความเป็นอิสระและเห็นควรให้ทา่นกลบัเขา้รับตาํแหน่งต่อไปอีกวาระ

หนึ�ง ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปนี�  

(1) กรรมการอิสระท่านนี� มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคาํนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตาม

ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์

(2) กรรมการอิสระท่านนี�สามารถนาํพาให้คณะกรรมการบริษทัฯ ตดัสินใจไดอ้ยา่งอิสระและยุติธรรม  

(3) ประสบการณ์อนัหลากหลายและความเข้าใจในธุรกิจบริษทัฯ ของกรรมการอิสระท่านนี�  ถือเป็น

ประโยชน์อย่างยิ�งต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โดยท่านสามารถปฏิบัติหน้าที�ในคณะกรรมการบริษทัฯ 

ดว้ยประสบการณ์ ทกัษะ และความสามารถอนัหลากหลายของท่านได ้ 

(4) กรรมการอิสระท่านนี� ไดอุ้ทิศเวลาอย่างเพียงพอในการเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อ

รับฟังและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของคณะกรรมการ  

(5) ในระหว่างที�ท่านดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่านปฏิบติัหน้าที�ดว้ยความระมดัระวงั 

รอบคอบและอยา่งมืออาชีพเพื�อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น  

(6) การดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นระยะเวลานานของท่านนั�นไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของ

ท่าน  

 ประวติัของกรรมการทั�ง 3 ท่าน รวมทั�งขอ้มูลจาํนวนครั� งที�เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ปรากฏ

ตาม เอกสารแนบ � พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี�  

 กรรมการอิสระเป็นกรรมการที�ไม่มีความสัมพนัธ์ รวมทั�งผลประโยชน์ที�ขดักนักบับริษทัฯ บริษทัในเครือ 

ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ อนัอาจมีผลต่อความเป็นอิสระในการพิจารณาและแสดง

ความเห็น 
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ความเห็นคณะกรรมการ ที�ประชุมผูถื้อหุ้นควรเลือกตั�งกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้รับตาํแหน่งต่อไปอีก

วาระหนึ�ง โดยมีรายชื�อดงัต่อไปนี�   
�. นายกาํธร ศิลาอ่อน    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ/ 
     ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง /  

       ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน /  
       กรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ 

�. นายอิษฎช์าญ ชาห์    กรรมการ  
�. นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต ์  ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ 

 
8. เพื�อพจิารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ สําหรับปี 2565 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  
 มาตรา �� แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ �� กาํหนดให้

ที�ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูก้าํหนดบาํเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนจากมาตรฐานสากล  ฐานะทางการเงินและ

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และไดเ้ปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอื�นรวมทั�งบริษทัในกลุ่มขนส่งทั�ง

ในประเทศไทยและต่างประเทศ  
 ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ เปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอื�นในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบริษทัในกลุ่มเดียวกนั พร้อมกบัรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ

ที�บริษทัฯ จ่ายไปในปี 2564 ไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจาํปี 2564 ในหนา้ 193 ถึง 194 
 ในส่วนของหนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 

และคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจาํปี 2564 ในหน้า 174 ถึง 176 และ 178 
 คณะกรรมการบริษทัฯ โดยคาํแนะนําของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ขอเสนอค่าตอบแทน

กรรมการสาํหรับปี 2565 ในรูปแบบค่าตอบแทนประจาํ และไม่มีค่าตอบแทนอื�น โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็น

รายไตรมาส ๆ ละเท่า ๆ กนั* ดงัต่อไปนี�  

ค่าตอบแทนกรรมการ 

สําหรับตําแหน่ง ค่าตอบแทนที�เสนอ 
สําหรับปี 2565 ค่าตอบแทนในปี 2564 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 1,200,000 บาท 1,200,000 บาท 
กรรมการบริษทั 550,000 บาท 550,000 บาท 

8 



 
 

หนา้ 9 จาก 12 

ความเห็นคณะกรรมการ ที�ประชุมผูถื้อหุ้นควรเลือกตั�งกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้รับตาํแหน่งต่อไปอีก

วาระหนึ�ง โดยมีรายชื�อดงัต่อไปนี�   
�. นายกาํธร ศิลาอ่อน    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ/ 
     ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง /  

       ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน /  
       กรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ 

�. นายอิษฎช์าญ ชาห์    กรรมการ  
�. นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต ์  ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ 

 
8. เพื�อพจิารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ สําหรับปี 2565 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  
 มาตรา �� แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ �� กาํหนดให้

ที�ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูก้าํหนดบาํเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนจากมาตรฐานสากล  ฐานะทางการเงินและ

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และไดเ้ปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอื�นรวมทั�งบริษทัในกลุ่มขนส่งทั�ง

ในประเทศไทยและต่างประเทศ  
 ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ เปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอื�นในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบริษทัในกลุ่มเดียวกนั พร้อมกบัรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ

ที�บริษทัฯ จ่ายไปในปี 2564 ไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจาํปี 2564 ในหนา้ 193 ถึง 194 
 ในส่วนของหนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 

และคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจาํปี 2564 ในหน้า 174 ถึง 176 และ 178 
 คณะกรรมการบริษทัฯ โดยคาํแนะนําของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ขอเสนอค่าตอบแทน

กรรมการสาํหรับปี 2565 ในรูปแบบค่าตอบแทนประจาํ และไม่มีค่าตอบแทนอื�น โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็น

รายไตรมาส ๆ ละเท่า ๆ กนั* ดงัต่อไปนี�  

ค่าตอบแทนกรรมการ 

สําหรับตําแหน่ง ค่าตอบแทนที�เสนอ 
สําหรับปี 2565 ค่าตอบแทนในปี 2564 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 1,200,000 บาท 1,200,000 บาท 
กรรมการบริษทั 550,000 บาท 550,000 บาท 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)
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หนา้ 10 จาก 12 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

สําหรับตําแหน่ง ค่าตอบแทนที�เสนอ 
สําหรับปี 2565 ค่าตอบแทนในปี 2564 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ 

กาํกบัดูแลกิจการ  

(ค่าตอบแทนเพิ�มเติมสาํหรับกรรมการชุดยอ่ย) 

400,000 บาท 400,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ  

(ค่าตอบแทนเพิ�มเติมสาํหรับกรรมการชุดยอ่ย)  200,000 บาท 200,000 บาท 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

(ค่าตอบแทนเพิ�มเติมสาํหรับกรรมการชุดยอ่ย) ���,��� บาท ไม่มี 

กรรมการบริหารความเสี�ยง  

(ค่าตอบแทนเพิ�มเติมสาํหรับกรรมการชุดยอ่ยที�

เป็นกรรมการอิสระ)  
���,��� บาท ไม่มี 

*  จ่ายเป็นรายไตรมาสสาํหรับ: ประธานคณะกรรมการบริษทั จาํนวน ���,��� บาท/ไตรมาส กรรมการบริษทั จาํนวน ���,��� บาท/

ไตรมาส/ท่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกับดูแลกิจการ ���,��� บาท/ไตรมาส กรรมการตรวจสอบและกาํกับดูแล

กิจการ ��,��� บาท/ไตรมาส/ท่าน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 37,500 บาท/ไตรมาส และกรรมการบริหารความเสี�ยง 

(เฉพาะกรรมการอิสระ) ��,��� บาท/ไตรมาส 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับ

ปี 2565 ตามตารางที�เสนอขา้งตน้ 

 

9. เพื�อพจิารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินจํานวน ��.�� ล้านบาท เพื�อเป็นเงินสํารองสําหรับกิจกรรมความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

เหตุผลและข้อเท็จจริง 

 ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ �� คณะกรรมการบริษทัฯ อาจเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้จดัสรร

เงินทุนสาํรองอื�นตามที�เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการดาํเนินการของบริษทัฯ ดว้ยก็ได ้

 บริษทัฯ มีความมุ่งมั�นดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีมีเจตนารมณ์ที�จะดาํเนินธุรกิจอย่าง

มีคุณธรรมควบคู่ไปกบัการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม บริษทัฯ ตระหนักดีว่าการที�

บริษทัฯ มีเรือเดินทะเลเดินเรืออยู่ทั�วโลก และเรือไดถื้อธงสัญชาติไทยนั�นซึ� งถือเป็นเสมือนตวัแทนของ

ประเทศ จึงเป็นหนา้ที�ของบริษทัฯ ที�จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัต่าง ๆ อยา่งเคร่งครัด 

 บริษทัฯ กาํหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื�องที�สําคญั ซึ� งบริษทัฯ ไดบ้ญัญติัเรื�องดงักล่าวไวใ้น

พนัธกิจ และภารกิจของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะจดัสรรกาํไรจาํนวนร้อยละ �.�� ของกาํไรสุทธิจากงบ

การเงินรวมของบริษทั ซึ�งจะมีจาํนวนขั�นตํ�า �.�� ลา้นบาท และไม่เกิน �� ลา้นบาทต่อปี ให้เป็นเงินสาํรอง

 
 

หนา้ 11 จาก 12 

สําหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม สําหรับการใช้เงินสํารองดังกล่าวจะพิจารณาโดยผูบ้ริหาร

ระดับสูง และ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ และนําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อ

ตรวจสอบเป็นระยะหรืออยา่งนอ้ยปีละหนึ�งครั� ง สาํหรับปี 2564 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรเงินจาํนวน 22.37 ลา้นบาท 

เพื�อเป็นเงินสาํรองสาํหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ทั�งนี�  ณ วนัที� �� ธนัวาคม 2564 ยอดคงเหลือ

ของเงินสาํรองสาํหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมีจาํนวน ��.�� ลา้นบาท 

ความเห็นคณะกรรมการ ที�ประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติัการจดัสรรเงินจาํนวน ��.�� ลา้นบาท เพื�อเป็นเงินสํารอง

สาํหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม  

 

วนัให้สิทธิผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมประชุม (Record Date) คือ วนัที� � มีนาคม ���� 

บริษทัฯ ใคร่ขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นทุกท่านเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และวิธีการประชุมดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั บริษทัฯ 

ขอแนะนาํให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะที�ประสงคจ์ะเขา้ร่วมการประชุมศึกษาขอ้ปฏิบติัสาํหรับการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นผา่น

สื�ออิเลก็ทรอนิกส์โดยละเอียด และปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัดงักล่าว (เอกสารแนบ 4) 
อนึ�ง แบบฟอร์มการมอบฉันทะไดแ้นบมาพร้อมนี�สําหรับผูถื้อหุ้นที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ได ้โดย

สามารถมอบฉนัทะให้บุคคลอื�น หรือ กรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่านใดท่านหนึ�งดงัต่อไปนี�  เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน 

 
1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา กรรมการอิสระ  อาย ุ62 ปี 

ที�อยูเ่ลขที� 52/70 ซอยสุขมุวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร ����� ประเทศไทย 

 

2. ศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ กรรมการอิสระ  อาย ุ54 ปี 
ที�อยูเ่ลขที� 1144/128 อมนัตรา ลุมพินี ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ����� ประเทศไทย 

 

โดยกรรมการท่านดงักล่าวขา้งตน้นั�นไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ทั�งนี�  โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือ

ชื�อในหนงัสือมอบฉันทะปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 และส่งหนงัสือมอบฉันทะและสําเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ให้

บริษทัฯ ภายในวันที� 28 มีนาคม 2565 ผา่นช่องทางดงันี�  

 

 ผา่นทาง e-mail: legal@preciousshipping.com หรือ sirasa@preciousshipping.com หรือ 

 ทางไปรษณีย:์ ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) เลขที� � ชั�น � ถนน

สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ����� 
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หนา้ 10 จาก 12 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

สําหรับตําแหน่ง ค่าตอบแทนที�เสนอ 
สําหรับปี 2565 ค่าตอบแทนในปี 2564 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ 

กาํกบัดูแลกิจการ  

(ค่าตอบแทนเพิ�มเติมสาํหรับกรรมการชุดยอ่ย) 

400,000 บาท 400,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ  

(ค่าตอบแทนเพิ�มเติมสาํหรับกรรมการชุดยอ่ย)  200,000 บาท 200,000 บาท 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

(ค่าตอบแทนเพิ�มเติมสาํหรับกรรมการชุดยอ่ย) ���,��� บาท ไม่มี 

กรรมการบริหารความเสี�ยง  

(ค่าตอบแทนเพิ�มเติมสาํหรับกรรมการชุดยอ่ยที�

เป็นกรรมการอิสระ)  
���,��� บาท ไม่มี 

*  จ่ายเป็นรายไตรมาสสาํหรับ: ประธานคณะกรรมการบริษทั จาํนวน ���,��� บาท/ไตรมาส กรรมการบริษทั จาํนวน ���,��� บาท/

ไตรมาส/ท่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกับดูแลกิจการ ���,��� บาท/ไตรมาส กรรมการตรวจสอบและกาํกับดูแล

กิจการ ��,��� บาท/ไตรมาส/ท่าน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 37,500 บาท/ไตรมาส และกรรมการบริหารความเสี�ยง 

(เฉพาะกรรมการอิสระ) ��,��� บาท/ไตรมาส 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับ

ปี 2565 ตามตารางที�เสนอขา้งตน้ 

 

9. เพื�อพจิารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินจํานวน ��.�� ล้านบาท เพื�อเป็นเงินสํารองสําหรับกิจกรรมความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

เหตุผลและข้อเท็จจริง 

 ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ �� คณะกรรมการบริษทัฯ อาจเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้จดัสรร

เงินทุนสาํรองอื�นตามที�เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการดาํเนินการของบริษทัฯ ดว้ยก็ได ้

 บริษทัฯ มีความมุ่งมั�นดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีมีเจตนารมณ์ที�จะดาํเนินธุรกิจอย่าง

มีคุณธรรมควบคู่ไปกบัการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม บริษทัฯ ตระหนักดีว่าการที�

บริษทัฯ มีเรือเดินทะเลเดินเรืออยู่ทั�วโลก และเรือไดถื้อธงสัญชาติไทยนั�นซึ� งถือเป็นเสมือนตวัแทนของ

ประเทศ จึงเป็นหนา้ที�ของบริษทัฯ ที�จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัต่าง ๆ อยา่งเคร่งครัด 

 บริษทัฯ กาํหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื�องที�สําคญั ซึ� งบริษทัฯ ไดบ้ญัญติัเรื�องดงักล่าวไวใ้น

พนัธกิจ และภารกิจของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะจดัสรรกาํไรจาํนวนร้อยละ �.�� ของกาํไรสุทธิจากงบ

การเงินรวมของบริษทั ซึ�งจะมีจาํนวนขั�นตํ�า �.�� ลา้นบาท และไม่เกิน �� ลา้นบาทต่อปี ให้เป็นเงินสาํรอง

 
 

หนา้ 11 จาก 12 

สําหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม สําหรับการใช้เงินสํารองดังกล่าวจะพิจารณาโดยผูบ้ริหาร

ระดับสูง และ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ และนําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อ

ตรวจสอบเป็นระยะหรืออยา่งนอ้ยปีละหนึ�งครั� ง สาํหรับปี 2564 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรเงินจาํนวน 22.37 ลา้นบาท 

เพื�อเป็นเงินสาํรองสาํหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ทั�งนี�  ณ วนัที� �� ธนัวาคม 2564 ยอดคงเหลือ

ของเงินสาํรองสาํหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมีจาํนวน ��.�� ลา้นบาท 

ความเห็นคณะกรรมการ ที�ประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติัการจดัสรรเงินจาํนวน ��.�� ลา้นบาท เพื�อเป็นเงินสํารอง

สาํหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม  

 

วนัให้สิทธิผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมประชุม (Record Date) คือ วนัที� � มีนาคม ���� 

บริษทัฯ ใคร่ขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นทุกท่านเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และวิธีการประชุมดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั บริษทัฯ 

ขอแนะนาํให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะที�ประสงคจ์ะเขา้ร่วมการประชุมศึกษาขอ้ปฏิบติัสาํหรับการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นผา่น

สื�ออิเลก็ทรอนิกส์โดยละเอียด และปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัดงักล่าว (เอกสารแนบ 4) 
อนึ�ง แบบฟอร์มการมอบฉันทะไดแ้นบมาพร้อมนี�สําหรับผูถื้อหุ้นที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ได ้โดย

สามารถมอบฉนัทะให้บุคคลอื�น หรือ กรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่านใดท่านหนึ�งดงัต่อไปนี�  เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน 

 
1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา กรรมการอิสระ  อาย ุ62 ปี 

ที�อยูเ่ลขที� 52/70 ซอยสุขมุวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร ����� ประเทศไทย 

 

2. ศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ กรรมการอิสระ  อาย ุ54 ปี 
ที�อยูเ่ลขที� 1144/128 อมนัตรา ลุมพินี ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ����� ประเทศไทย 

 

โดยกรรมการท่านดงักล่าวขา้งตน้นั�นไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ทั�งนี�  โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือ

ชื�อในหนงัสือมอบฉันทะปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 และส่งหนงัสือมอบฉันทะและสําเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ให้

บริษทัฯ ภายในวันที� 28 มีนาคม 2565 ผา่นช่องทางดงันี�  

 

 ผา่นทาง e-mail: legal@preciousshipping.com หรือ sirasa@preciousshipping.com หรือ 

 ทางไปรษณีย:์ ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) เลขที� � ชั�น � ถนน

สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ����� 
  

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)
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หน้า 12 จาก 12 

ผูถ้ือหุ้นท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจาํปี 2564 และ/หรือ ขอรับหนงัสือเชิญประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้นครั� ง

นี�แบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์ม ปรากฏตาม เอกสารแนบ 7 และส่งกลบัมายงัสํานกังานของบริษทัฯ  เลขที� � ชั�น � ถนน

สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ����� ประเทศไทย เพื�อทางบริษทัฯ จะไดจ้ดัส่งให้ท่านต่อไป หรือท่าน

สามารถดูรายงานประจําปี 2564  และ หนังสือเชิญประชุมสามัญประจําปีผู ้ถือหุ้น ครั� งที� �/���� ตามลิงค์ด้านล่างนี�  

นอกเหนือจากในรูปแบบ QR Code ที�แนบมาพร้อมกนันี�  

 

https://www.preciousshipping.com/th/รายงานประจาํปี/ 

 
https://www.preciousshipping.com/th/หนงัสือเชิญประชุม-และ-ร-2/ 

 

 

เพื�อและในนามของคณะกรรมการ 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

_______________________________ 

(นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา) 

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ � 
[ สําหรับวาระที� � ] 

 
 

สําเนารายงานการประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น 
ครั�งที� 1/2564 
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เอกสารแนบ � 
[ สําหรับวาระที� � ] 

 
 

สําเนารายงานการประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น 
ครั�งที� 1/2564 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)
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หนา้ 1 จาก 16 
 

 
รายงานการประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น ครั�งที� �/���4 

ของ 
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

 
เวลาและสถานที� 
การประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น ครั� งที� �/���� ของบริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) (“ที�ประชุม”) ประชุมเมื�อวนั
จนัทร์ที� �� เมษายน ���� เวลา ��.�� นาฬิกา โดยจดัการประชุมผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)  
 
เริ�มการประชุม 
นายชัยภทัร ศรีวิสารวาจา ประธานคณะกรรมการบริษทั ทาํหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุม โดยประธานฯ ไดก้ล่าวเปิด
ประชุม และแจง้ให้ที�ประชุมทราบว่าในการประชุมครั� งนี� มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 12 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ ��� ของ
จาํนวนกรรมการทั�งหมด) จากนั�นประธานไดแ้จง้ว่ามี คณะกรรมการบริษทัฯ เลขานุการบริษทั ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ที�
ปรึกษาทางกฎหมาย และผูแ้ปลภาษา ที�เขา้ร่วมประชุมในวนันี�  ดงัต่อไปนี�  
 

กรรมการบริษัทฯ ที�เข้าร่วมประชุม  
1. นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา  ประธานคณะกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 
2. นายกาํธร ศิลาอ่อน 

 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ / ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง / ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ 

3. นางสาวเพญ็ศรีสุธีรศานต ์  ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ 
4. นางลิน เยน คอ็ก  กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ / กรรมการสรรหา / 

กรรมการบริหารความเสี�ยง / กรรมการอิสระ 
5. ศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท ์  กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ / กรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี�ยง / กรรมการอิสระ 
6. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม  กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหารความเสี�ยง / 

กรรมการ  
7. นายกอตมั คูรานา  กรรมการบริหาร / กรรมการ 
8. นายกิริต ชาห์   กรรมการ 
9. นายคูชรู คาลี วาเดีย  กรรมการ 
10. นางสาวนิชิตา้ ชาห์  กรรมการ 
11. นายอิษฎช์าญ ชาห์  กรรมการ 
12. นางสาวสิรสา สุภาวศิน  กรรมการ 
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หนา้ 2 จาก 16 
 

 
เลขานุการบริษัท 
นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน 
 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด 
�. นางสาววิสสุตา จริยธนากร 
�. นางสาวธิตา เธียรพฤทธิ�  
 
ที�ปรึกษากฎหมายจาก บริษัทที�ปรึกษากฎหมาย ธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนอิสระใน
ที�ประชุม 
�. นางสาวมานิตา เฮงหรี�ประสพโชค 
�. นางสาวนารายณ์รักข ์ทรัพยไ์พศาล   
 
ผู้แปลภาษา 
�. ดร. ชนนัธร กถาเสนีย ์
�. นางสาวอนนัจิรา แสนสุข 
 
ประธานฯ  มอบหมายให้คุณสมปรารถนา เลขานุการบริษทั แจง้ให้ที�ประชุมทราบถึงแนวปฏิบติัในการประชุมผ่านสื�อ
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) รวมถึงวิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง และนบัคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดงันี�  

1. เนื�องดว้ยบริษทัฯ มีความห่วงใยต่อความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัของผูถื้อหุ้นในช่วงที�มีการแพร่ระบาด
ของเชื�อไวรัส COVID-19 คณะกรรมการบริษทัจึงได้มีมติอนุมติัให้จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2564 เป็นการประชุมผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ 

2. บริษทั ควิดแลบ จาํกดั ซึ� งเป็นผูใ้ห้บริการระบบการจดัประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษทัฯ 
ไดใ้ห้บริการระบบ E-AGM ที�ไดร้ับการรับรองและเป็นไปมาตรฐานการจดัประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ ของสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (สพธอ.) 

3. การประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั� งนี� เป็นการประชุมภายใตก้ฎหมายต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เช่น     
พระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ���� ประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื�อเศรษฐกิจ
และสังคมเรื�องมาตรฐานการรักษาความมั�นคงปลอดภยัของการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
มาตราฐานการรักษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม เป็นตน้ 

4. บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้ปฏิบติัสําหรับการเข้าประชุม E-AGM รวมถึงหนังสือเชิญประชุม E-AGM และได้
จดัส่งชื�อผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผูใ้ช ้(Password) พร้อม Weblink และคู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชุม 
E-AGM ทางอีเมล ์(e-mail) ให้แก่ผูถื้อหุ้นที�ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมแลว้ 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)
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หนา้ 3 จาก 16 
 

5. ผูถื้อหุ้น � หุ้น มีสิทธิลงคะแนนเสียงได ้� คะแนน โดยสามารถออกเสียง “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย”  หรือ 
“งดออกเสียง” และการออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได ้

6. สาํหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออก
เสียงในวาระใด ๆ ท่านสามารถลงคะแนน “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ในระบบ E-AGM กรณีที�ท่าน
ไม่ลงคะแนนสําหรับวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่านเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมติั 

7. ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นแต่งตั�งผูรั้บมอบฉนัทะให้เขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตนเองตามที�ไดร้ะบุไวใ้น
หนงัสือมอบฉนัทะ บริษทัฯ จะนบัและบนัทึกการออกเสียงดงักล่าวในขณะลงทะเบียน  

8. ในกรณีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมในระบบ E-AGM ภายหลงัจากที�ประชุมไดพ้ิจารณาวาระ
ใดเป็นที�เรียบร้อยแลว้ ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ฉพาะวาระการประชุมที�
ยงัมิไดพ้ิจารณา  

9. มติที�ประชุมในแต่ละวาระการประชุมให้ยึดเสียงส่วนมากของผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เป็นหลกั ยกเวน้ในวาระที� � เรื�องการพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการ มติที�ประชุมอนุมติัจะตอ้ง
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  

10. ระหว่างการประชุม E-AGM ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะที�เขา้ร่วมการประชุม E-AGM จะสามารถสอบถาม
หรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด ๆ ไดผ้า่นระบบ E-AGM โดยใชก้ารพิมพข์อ้ความ   

 
คุณสมปรารถนาไดแ้จง้ที�ประชุมว่าตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระ

การประชุม และเสนอชื�อบุคคลเพื�อคดัเลือกเขา้เป็นกรรมการบริษทัฯ  สําหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีนี�  ตั�งแต่
วนัที� 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื�อบุคคล
เพื�อคดัเลือกเขา้เป็นกรรมการบริษทัฯ 

 
องค์ประชุม 

ประธานในที�ประชุม แถลงว่า ในการประชุมครั� งนี�  มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมทั�งสิ�น 572 ท่าน ทั�งโดยตนเอง และโดย
การรับมอบฉันทะ นบัจาํนวนหุ้นรวมกนัได้  1,074,038,747  หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  68.8799  ของจาํนวนหุ้นจดทะเบียน
ชาํระแลว้ทั�งหมดจาํนวน 1,559,291,862 หุ้น ซึ� งจาํนวนหุ้นดงักล่าวไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด 
จึงถือว่าครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 
 

หลงัจากที�ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแลว้ ในระหว่างการประชุมวาระที� 1 ถึงวาระที� 8 ไดมี้ผูถื้อหุ้น
มาเขา้ร่วมประชุมเพิ�มเติมอีก จาํนวน 4 ท่าน (ทั�งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ) นบัจาํนวนหุ้นไดร้วม 2,018,000 
หุ้น รวมผูถื้อหุ้นทั�งหมดที�มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะจาํนวน 576 ท่าน นบัจาํนวนหุ้นรวมกนัได้
ทั�งสิ�น 1,076,056,747 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.0093 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมดของบริษทัฯ  

16 
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วาระที� �  เพื�อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปีผู้ถือหุ้นครั�งที� �/���� ซึ�งจัดขึ�นในวันที� � กรกฎาคม ���� 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ที�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นครั  งที� 1/2563 ซึ� งจดัขึ นในวนัที�           
8 กรกฎาคม 2563  
  
มติที�ประชุม  ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นครั  งที� 1/2563 ซึ�งจดัขึ นในวนัที� 8 กรกฎาคม 
2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันี   
 

มติที�ลง จํานวนเสียงที�ลงมติ  ร้อยละของจํานวนหุ้นที�มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,056,941,647 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.3328 
ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   17,920,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.6672 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,074,861,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที� �  เพื�อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สําหรับผลการดําเนินงานในปี 2563 และรายงาน
ประจําปี  2563 ของบริษัทฯ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ที�ประชุมว่าคุณคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ จะนาํเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรับผล
การดาํเนินงานในปี 2563 โดยดร. ชนนัธร  กถาเสนีย ์จะสรุปเป็นภาษาไทย  
 
คุณคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ ไดน้าํเสนอและอธิบายประกอบสไลด์สรุปผลการดาํเนินงานในปี 2563 รวมถึงขอ้มูล
สาํคญัจากรายงานประจาํปี 2563 กล่าวคือ กองเรือของบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ค่าเฉลี�ยรายปีสาํหรับดชันีค่าระวาง
สินคา้แห้งเทกอง (BDI) ตวัเลขการสินคา้ที�บริษทัฯ ขนส่งระหว่างปี 2559 – 2563 ตวัเลขการเติบโตเชิงตนั-ไมล์ของการ
ขนส่งสินคา้แห้งเทกอง การขยายตวัของการนาํเขา้ของจีน การเพิ�มขึ นรายปีสําหรับอุปทานเรือแห้งเทกองในแง่เดทเวทตนั  
และผลกระทบจาก COVID-19 หลงัจากนั นคุณกอตมั คูรานา ไดอ้ธิบายจุดเด่นทางการเงินของปี 2563 เปรียบเทียบกบัปี 
2562 การขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกูรุ่้น PSL206A และ หุ้นกูรุ่้น PSL211A สัญญาระงบัขอ้พิพาทกบัอู่ต่อเรือ Sainty ในปี 
2563 การไดรั้บค่าเช่าเหมาลาํล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 1 ปีจากลูกคา้รายหนึ�งในปี 2563 และการดาํเนินการของบริษทัฯ ใน
การต่อตา้นการคอร์รัปชั�น 
 
ในวาระนี  มีคาํถามจากผูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงันี   
 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)
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คําถาม คุณสมิทธ์ แสงศุภวานิชไดส้อบถามว่า เนื�องจากอตัราค่าระวางเรือมีอตัราเพิ�มขึนอย่างมากในไตรมาสแรก
ของปี 2564 ในไตรมาสนี คาํสั�งต่อเรือใหม่มีการเพิ�มขึนจาํนวนเท่าใด และปริมาณการสั�งต่อเรือใหม่ดงักล่าวจะส่งผลให้
อตัราค่าระวางลดลงในอนาคตอนัใกลห้รือไม่ 
 
คําตอบ คุณคาลิด ไดใ้ห้คาํตอบว่า ปริมาณการส่งมอบเรือใหม่ในไตรมาสแรก ปี ���� นันมีปริมาณสูงเนื�องจากมี
เรือใหม่จาํนวนหลายลาํซึ� งมีกาํหนดส่งมอบในไตรมาสแรกนี  บริษทัฯ ไม่มีตวัเลขปริมาณการส่งมอบเรือใหม่ที�แน่ชัดใน
ขณะนี  นอกจากนี  ปริมาณการส่งมอบเรือใหม่ดงักล่าวน่าจะส่งผลกระทบต่ออตัราค่าระวางในไตรมาสแรกของปี 2564 แลว้ 
เนื�องจากการส่งมอบดงักล่าวเกิดขึนในไตรมาสแรกของปี 2564 การนาํเสนอของบริษทัฯ ในหวัขอ้รายไดต้่อวนัต่อลาํเรือใน
ตลาดสาํหรับไตรมาสแรกไดแ้สดงให้เห็นถึงอตัราค่าระวางที�สูงขึนอยา่งมาก เมื�อเทียบกบัค่าเฉลี�ยของอตัราค่าระวางในรอบ 
10 ปีที�ผา่นมา โดยเหตุผลหลกัของการเพิ�มขึนนีมาจากการที�อุปสงคเ์ติบโตขึนอยา่งรวดเร็วเมื�อเทียบกบัปริมาณอุปทาน 
 
คําถาม สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยไดส้อบถามดงัต่อไปนี  การแพร่ระบาดของ COVID-�� ระลอกใหม่ในประเทศอินเดีย
และประเทศไทย รวมถึงประเทศหลกัต่าง ๆ ทั�วโลกจะส่งผลต่อภาคการขนส่งสินคา้ทางทะเลหรือไม่ และจะส่งผลต่อความ
เชื�อมั�นของบริษทัฯ และลูกคา้หรือไม่ 
 
คําตอบ คุณคาลิด ไดใ้ห้คาํตอบว่า บริษทัฯ ยงัไม่เห็นถึงผลกระทบที�แทจ้ริงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี
เนื�องจากไม่มีประเทศใดที�ปิดประเทศโดยสินเชิง ในปัจจุบนัประเทศต่างๆ ไดมี้การปิดเมืองเพียงบางส่วนของประเทศ
เท่านัน นอกจากนีประเทศส่วนใหญ่ในโลกไดเ้ขา้ถึงวคัซีนซึ�งมีประสิทธิภาพแลว้ โดยวคัซีนเหล่านีไดช่้วยควบคุมการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก 
 
คําถาม คุณศิรินทร์ทิพย ์ธีระวงศเ์สรี ไดส้อบถามถึงปัจจยัเสี�ยงอื�นๆที�มีนยัสําคญัที�จะส่งผลเชิงลบต่ออุปสงคแ์ละอตัราค่า
ระวาง 
 
คําตอบ คุณคาลิด ไดใ้ห้คาํตอบว่า ปัจจยัเสี�ยงหลกัคือประเทศจีน เนื�องจากการนาํเขา้และส่งออกของจีนคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 45 ของปริมาณการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง หากในประเทศจีนเกิดเหตุการณ์เชิงลบใดขึน ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ตลาดการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง 
 
ประธานฯ ได้เสนอให้ที�ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ สําหรับผลการดาํเนินงานในปี 2563 และ
รายงานประจาํปี 2563 ของบริษทัฯ 

 
มติที�ประชุม ที�ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ สําหรับผลการดาํเนินงานในปี 2563 และรายงาน
ประจาํปี 2563 ของบริษทัฯ ทังนี  ไม่มีการลงคะแนนเสียงสาํหรับวาระนี  
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วาระที� �  เพื�อพจิารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� �� ธันวาคม 2563 และงบกําไรขาดทุน สําหรับปี
สิ�นสุด ณ วันที� �� ธนัวาคม 2563 ซึ�งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบญัชีแล้ว 
 
ประธานฯ ไดเ้สนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� �� ธันวาคม 2563 และงบกาํไรขาดทุน 
สําหรับปีสิ�นสุด ณ วนัที� �� ธันวาคม 2563 ซึ� งไดผ้่านการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแลว้ ที�คณะกรรมการตรวจสอบ
และกาํกบัดูแลกิจการ รวมทั�งคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัแลว้ โดยไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจาํปี 2563 
 
นอกจากนี�  ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่า ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีอย่างไม่มีเงื�อนไข 
สาํหรับปีสิ�นสุด ณ วนัที� �� ธนัวาคม 2563 
 
มติที�ประชุม  ที�ประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� �� ธันวาคม 2563 และงบกาํไรขาดทุน สําหรับปี
สิ�นสุด ณ วนัที� �� ธันวาคม 2563 ซึ� งไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันี�  
 

มติที�ลง จํานวนเสียงที�ลงมติ  ร้อยละของจํานวนหุ้นที�มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,075,207,197 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9210 
ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   849,550 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0790 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,076,056,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที� � เพื�อพจิารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรและเงินปันผล สําหรับปี 2563  
ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ที�ประชุมทราบถึงจุดเด่นของฐานะการเงินของบริษทัฯ สาํหรับปี 2563  และ ปี 2562 ดงัต่อไปนี�  

รายการ ปี 2563 ปี 2562 
1. กําไร )ขาดทุน (  

- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ  
- จากงบการเงินรวม  

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

 
(622.04) ลา้นบาท 
(228.49) ลา้นบาท 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)
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2. กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 
- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ  

- จากงบการเงินรวม  

    
(0.71) บาทต่อหุน้ 
(0.83) บาทต่อหุน้ 

    
(0. 04 ) บาทต่อหุน้ 
(0.15) บาทต่อหุน้ 

3. รวมเงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น) ไม่มี ไม่มี 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้สนอให้งดจ่ายเงินปันผลสําหรับปี � � เนื�องจากบริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิสําหรับปี � � และ
ยงัคงตอ้งสาํรองเงินสดภายในสาํหรับอนาคต นอกจากนี�  บริษทัฯ ยงัอยูภ่ายใตข้อ้ห้ามชั�วคราวในการจ่ายเงินปันผลที�กาํหนด
ภายใตสั้ญญาเงินกูห้นึ�งฉบบั ซึ�งเป็นเงื�อนไขในการผอ่นปรนการปฏิบติัตามเงื�อนไขทางการเงิน จาํนวน � ขอ้ 

ในวาระนี� มีคาํถามจากผูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงันี�  
 
คําถาม คุณชชัวาล เตชะมีเกียรติชยัไดส้อบถามว่า เนื�องจากบริษทัฯ จะมีกระแสเงินสดจาํนวน 1 พนัลา้นบาทในอีก
สามเดือนขา้งหนา้ คณะกรรมการบริษทัฯ จะพิจารณาการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นหรือไม่ 
 
คําตอบ คุณกอตมั ไดใ้ห้คาํตอบว่า การจ่ายปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นนั�นเป็นเป้าหมายของบริษทัฯเสมอ อย่างไรก็ตาม 
บริษทัฯไม่สามารถให้คาํตอบไดใ้นขณะนี� ว่าจะมีการจ่ายปันผลระหว่างกาลในอีกสามเดือนขา้งหน้าหรือไม่ แต่หากมีการ
จ่ายปันผลเกิดขึ�น บริษทัฯจะเปิดเผยให้ผูถื้อหุ้นทราบอยา่งแน่นอน 
 
คําถาม คุณสมศกัดิ�  ทรงธรรมากุล ไดส้อบถามว่า สําหรับไตรมาสแรกของปี 2564 มีรายการดอ้ยค่าที�มีนัยสําคญั
หรือไม่ 
 
คําตอบ คุณกอตมั ไดใ้ห้คาํตอบว่าบริษทัฯ ยงัไม่เปิดเผยงบการเงินสาํหรับไตรมาสแรกของปี 2564 ดงันั�น บริษทัฯ จึง
ไม่สามารถตอบคาํถามดงักล่าวไดใ้นขณะนี�  
 
ประธานฯ ไดข้อให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2563 
 
มติที�ประชุม ที�ประชุมมีมติอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง  มีดงันี�  
         

มติที�ลง จํานวนเสียงที�ลงมติ  ร้อยละของจํานวนหุ้นที�มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,076,043,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9988 
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ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   13,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0012 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,076,056,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที� �  เพื�อพจิารณาและอนุมัตแิต่งตั�งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 
2564 
ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณา
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ คือบริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั ซึ� งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตั�งแต่ปี ���� และ
เป็นบริษทัตรวจสอบบญัชีที�มีชื�อเสียง มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพนัธ์หรือผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ / 
บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว  และมีผลการทาํงานที�น่าพอใจ
ในช่วงที�ผ่านมา    
 
ประธานฯ จึงเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ สาํหรับปี 2564 และมีค่าสอบบญัชีประจาํปีไม่เกิน �.�� ลา้นบาท แยกต่างหากจากค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด โดยมีรายชื�อ
ผูส้อบบญัชีและเลขทะเบียนดงัต่อไปนี�  
 
1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ���� ซึ�งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  ตั�งแต่ปี ���� 
2. นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ����  
3. นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ����  
 
ประธานฯ ไดแ้ถลงเพิ�มเติมว่าให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งขา้งตน้เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ ได ้ และในกรณีที�ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตที�มีคุณสมบติัของบริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั ทาํหน้าที�ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินแทน 
 
มติที�ประชุม ที�ประชุมมีมติแต่งตั�ง นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ���� และ/หรือ          
นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ���� และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน ���� แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ สําหรับปีบัญชีสิ�นสุด ณ วนัที� �� 
ธนัวาคม 2564  โดยมีค่าสอบบญัชีประจาํปีไม่เกิน �.�� ลา้นบาท แยกต่างหากจากค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็  และในกรณีที�ผูส้อบ
บญัชีคนใดคนหนึ�งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้ บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตที�มี
คุณสมบติัของบริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั ทาํหน้าที�ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน ที�

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

21 



หนา้ 9 จาก 16 
 

ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมี
ดงันี� 
 

มติที�ลง จํานวนเสียงที�ลงมติ  ร้อยละของจํานวนหุ้นที�มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,060,157,468 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.5224 
ไม่เห็นด้วย   15,899,279 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.4776 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,076,056,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที� �  พจิารณาและอนุมัติการเลือกตั�งกลับเข้าดํารงตําแหน่งของกรรมการที�ต้องออกตามวาระ 
ประธานฯ แถลงใหที้�ประชุมทราบว่าตามมาตรา �� แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� และขอ้บงัคบัของ     
บริษทัฯ ขอ้ �� กาํหนดให้ ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นทกุครั� ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยหนึ�งใน
สาม (�/�) โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม 
(1/3) 

กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั�น ให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปี
หลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการ ผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนั�นอาจจะไดรั้บ
เลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้  
 

กรรมการที�จะพน้จากตาํแหน่งตามวาระ มีดงัต่อไปนี�   

ลําดับ
ที� 

ชื�อกรรมการ 
 
 
 
 

 

ตําแหน่ง ระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่งกรรมการ 

(ณ วันประชุมสามัญ
ประจําปี 

ผู้ถือหุ้น ครั�งที� 
1/2562) 

ระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่งกรรมการ 

(ณ วันประชุม
สามัญประจําปี 
ผู้ถือหุ้น ครั�งที� 

1/2565) 
1 นางสาวนิชิตา้ ชาห์ กรรมการ 18 ปี 21 ปี 

2 นายกิริต ชาห์ กรรมการ / 
กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

13 ปี 16 ปี 

3 นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา ประธานคณะกรรมการบริษทั /  
กรรมการอิสระ 

10 ปี 13 ปี 

22 



หนา้ 10 จาก 16 
 

ลําดับ
ที� 

ชื�อกรรมการ 
 
 
 
 

 

ตําแหน่ง ระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่งกรรมการ 

(ณ วันประชุมสามัญ
ประจําปี 

ผู้ถือหุ้น ครั�งที� 
1/2562) 

ระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่งกรรมการ 

(ณ วันประชุม
สามัญประจําปี 
ผู้ถือหุ้น ครั�งที� 

1/2565) 
4 ศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา 

ปานะนนท ์
 

กรรมการตรวจสอบ และกาํกบัดูแล
กิจการ / กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเสี�ยง / 
กรรมการอิสระ 

10 ปี 13 ปี 

 

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษทัฯไดก้ลั�นกรองและพิจารณาอยา่งรอบคอบถึงความหลากหลายในคุณสมบติั
ของคณะกรรมการ ซึ�งรวมถึง เพศ  อาย ุคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ (รวมทั�งผลการปฏิบติังานในฐานะ
กรรมการบริษทัฯในช่วงที�ผา่นมา) เพื�อเสนอชื�อให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา และตามขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการ
สรรหา คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่าควรให้กรรมการดงักล่าวทั�ง 4 ท่าน กลบัเขา้รับตาํแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ�ง ซึ�ง
กรรมการทั�ง 4 ท่าน เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีคุณสมบติัที�เหมาะสมเป็นอย่างยิ�ง และมีประสบการณ์อนักวา้งขวางเกี�ยวกบัธุรกิจ
การคา้ระหว่างประเทศ ซึ� งเป็นที�คาดหมายว่าบริษทัฯ จะไดรั้บผลประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์ ขอ้เสนอแนะและ
วิสัยทศัน์ของท่านเหล่านี� ที�จะไดน้าํมาสู่คณะกรรมการบริษทั  

นอกจากนั�น สาํหรับนายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา กรรมการอิสระ และศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท ์ซึ�งดาํรงตาํแหน่งใน
คณะกรรมการบริษทัฯ มากกว่า 9 ปี คณะกรรมการบริษทัฯ โดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการสรรหา ไดท้บทวนความเป็น
อิสระของกรรมการทั�งสองท่านนี� และมีความเห็นว่าท่านทั�งสองยงัคงมีความเป็นอิสระและเห็นควรให้ท่านกลบัเข้ารับ
ตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ�ง ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปนี�  

(1) กรรมการอิสระทั�งสองท่านมีคุณสมบติัครบถว้นตามคาํนิยามและคุณสมบติัของกรรมการอิสระตามขอ้บงัคบัของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(2) กรรมการอิสระทั�งสองท่านสามารถนาํพาให้คณะกรรมการบริษทัฯ ตดัสินใจไดอ้ยา่งอิสระและยติุธรรม  
(3) ประสบการณ์อนัหลากหลายและความเขา้ใจในบริษทัฯ ของกรรมการอิสระทั�งสองท่านนั�น ถือเป็นประโยชน์อยา่งยิ�ง

ต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โดยทั�งสองท่านสามารถปฏิบติัหนา้ที�ในคณะกรรมการบริษทัฯ ดว้ยประสบการณ์ ทกัษะ และ
ความสามารถอนัหลากหลายของท่านได ้ 

(4) กรรมการอิสระทั�งสองท่านไดอุ้ทิศเวลาอย่างเพียงพอในการเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อรับฟังและ
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจของคณะกรรมการ  

(5) ในระหว่างที�ท่านทั�งสองดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่านปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ
และอยา่งมืออาชีพเพื�อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น  

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

23 



หนา้ 11 จาก 16 
 

(6) การดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นระยะเวลานานของท่านนั�นไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของท่านทั�งสอง  

ประธานฯ ได้เสนอให้ที�ประชุมเลือกตั�งกรรมการที�ครบวาระเข้ารับตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ� ง สําหรับ
นางสาวนิชิตา้ ชาห์, นายกิริต ชาห์, นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา, ศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท ์
 
ประธานฯ แจง้ต่อผูถื้อหุ้นให้ลงคะแนนเสียงสําหรับการเลือกกลบัเขา้รับตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ�งของกรรมการแต่ละ
ท่าน 
 

มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเลือกตั�งกรรมการทั�ง 4 ท่านที�ครบวาระเขา้รับตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีก
วาระหนึ� ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมี
ดงันี�  
 

6.1   การเลือกตั�งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งของนางสาวนิชิตา้ ชาห์ กรรมการ 

มติที�ลง จํานวนเสียงที�ลงมติ  ร้อยละของจํานวนหุ้นที�มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,074,621,211 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8666 
ไม่เห็นด้วย   1,435,536 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1334 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,076,056,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

  
       6.2  การเลือกตั�งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งของนายกิริต ชาห์ กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

มติที�ลง จํานวนเสียงที�ลงมติ  ร้อยละของจํานวนหุ้นที�มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,074,533,011 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8584 
ไม่เห็นด้วย   1,523,736 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1416 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,076,056,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
6.3       การเลือกตั�งกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งของนายชัยภทร ศรีวิสารวาจา ประธานคณะกรรมการบริษทั และ

กรรมการอิสระ  
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มติที�ลง จํานวนเสียงที�ลงมติ  ร้อยละของจํานวนหุ้นที�มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   942,374,161 เสียง คิดเป็นร้อยละ 87.5766 
ไม่เห็นด้วย   133,682,586 เสียง คิดเป็นร้อยละ 12.4234 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,076,056,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

6.4  การเลือกตั�งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งของ ศาสตราจารย ์ ดร. ภวิดา ปานะนนท ์ กรรมการตรวจสอบ และกาํกบั
ดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสียง กรรมการอิสระ 

มติที�ลง จํานวนเสียงที�ลงมติ  ร้อยละของจํานวนหุ้นที�มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   941,574,582 เสียง คิดเป็นร้อยละ 87.5023 
ไม่เห็นด้วย   134,482,165 เสียง คิดเป็นร้อยละ 12.4977 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,076,056,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที� 7  เพื�อพจิารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสําหรับปี 2564 
 
ประธานฯ แถลงให้ทีประชุมทราบว่าคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา
ค่าตอบแทนจากมาตรฐานสากล และเปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอืนรวมทั�งบริษทัในกลุ่มขนส่งทั�งในประเทศไทย
และต่างประเทศ  ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ เทียบกบับริษทัจดทะเบียนอืนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและบริษทัในกลุ่มเดียวกนั พร้อมกบัรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการทีบริษทัฯ จ่ายไปในปี 2563 
ไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจาํปี 2563 
 
ประธานฯ จึงเสนอให้ทีประชุมพิจารณาและอนุมติัใหไ้ม่มีการเปลียนแปลงค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2564 ในรูปแบบ
ค่าตอบแทนประจาํ* และไม่มีค่าตอบแทนอืน โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส ๆ ละเท่ากนั ดงัต่อไปนี�  
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สําหรับตําแหน่ง เสนอค่าตอบแทน 
สําหรับปี 2564 

ค่าตอบแทนในปี 2563 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 1,200,000 บาท 1,200,000 บาท 

กรรมการบริษทั 550,000 บาท 550,000 บาท 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบั
ดูแลกิจการ  
(ค่าตอบแทนเพิ�มเติมสาํหรับกรรมการชุดยอ่ย) 400,000 บาท 400,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ  
(ค่าตอบแทนเพิ�มเติมสาํหรับกรรมการชุดยอ่ย)  200,000 บาท 200,000 บาท 

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

*  จ่ายเป็นรายไตรมาสสาํหรับ: ประธานคณะกรรมการบริษทั จาํนวน �  ,    บาท/ไตรมาส กรรมการบริษทั จาํนวน ��,�   บาท/ไตรมาส/
ท่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ   ,    บาท/ไตรมาส และกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ � ,    
บาท/ไตรมาส/ท่าน 

 
มติที�ประชุม ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัไม่มีการเปลี�ยนค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัสําหรับปี 2564  คือ
สําหรับประธานกรรมการเป็นจาํนวนเงิน ,�  ,    บาทต่อปี และสําหรับกรรมการเป็นจาํนวนเงิน �� ,    บาทต่อปีต่อ
หนึ�งท่าน และมีมติอนุมติัค่าตอบแทนแก่กรรมการซึ�งอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการสาํหรับประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกับดูแลกิจการเป็นจาํนวนเงิน �  ,    บาทต่อปี และสําหรับสมาชิกคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการเป็นจาํนวนเงิน �  ,    บาทต่อปีต่อหนึ�งท่าน ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกว่าสอง
ในสามของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันี�  
 

มติที�ลง จํานวนเสียงที�ลงมติ  ร้อยละของจํานวนหุ้นที�มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,076,056,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,076,056,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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วาระที� 8  เพื�อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินจํานวน �.�� ล้านบาท เพื�อเป็นเงินสํารองสําหรับกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

 
ประธานฯ แถลงให้ทีประชุมทราบว่าตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ ��  คณะกรรมการบริษทัฯ อาจเสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้น   
ลงมติให้จดัสรรเงินทุนสาํรองอืนตามทีคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการดาํเนินการของบริษทัฯ ดว้ยก็ได ้
 
ประธานฯ ไดแ้ถลงเพิมเติมต่อทีประชุมว่า บริษทัฯ กาํหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรืองทีสําคญั ซึ งบริษทัฯ ได้
บญัญติัเรืองดงักล่าวไวใ้นพนัธกิจ และภารกิจของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะจดัสรรกาํไรจาํนวนร้อยละ �.�� ของกาํไรสุทธิ 
ซึ งจะมีจาํนวนขั�นตํา �.�� ลา้นบาท และไม่เกิน 25 ลา้นบาทต่อปี ให้เป็นเงินสํารองสําหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม สาํหรับการใชเ้งินสาํรองดงักลา่วจะพิจารณาโดยผูบ้ริหารระดบัสูงและ/หรือคณะกรรมการของบริษทัฯ และนาํเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพือตรวจสอบเป็นระยะหรืออย่างน้อยปีละหนึงครั� ง สําหรับปี 2563 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรร
เงินจาํนวน �.�� ลา้นบาท เพือเป็นเงินสาํรองสาํหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ทั�งนี�  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ยอด
คงเหลือของ  เงินสาํรองสาํหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมีจาํนวน 17.77 ลา้นบาท 
 
ประธานฯ จึงเสนอให้ทีประชุมพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินจาํนวน �.�� ลา้นบาท เพือเป็นเงินสาํรองสาํหรับกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 
มติที�ประชุม ทีประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินจาํนวน �.�� ล้านบาท เพือเป็นเงินสํารองสําหรับกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนน
เสียงมีดงันี�  
 

มติที�ลง จํานวนเสียงที�ลงมติ  ร้อยละของจํานวนหุ้นที�มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,061,060,063 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.6063 
ไม่เห็นด้วย   13,351,684 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.2408 
งดออกเสียง   1,645,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1529 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,076,056,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
ในวาระนี� มีคาํถามจากผูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงันี�  
 
คําถาม   คุณสมศกัดิ�  ทรงธรรมากุล ไดส้อบถามว่า กองเรือของบริษทัฯ ทีมีจาํนวนทั�งสิ�น 36 ลาํ แบ่งเป็นเรือขนาด
ใดบา้ง 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)
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คําตอบ  คุณคาลิด ไดใ้ห้คาํตอบว่า กองเรือของบริษทัฯ ประกอบไปดว้ยเรือขนาดแฮนดี�ไซส์จาํนวน 19 ลาํ และ
เรือขนาดซุปราแมกซ์ และอลัตราแมกซ์ จาํนวนรวม 17 ลาํ 
 
ความคิดเห็น คุณชชัวาล เตชะมีเกียรติชยั แสดงความเห็นว่า พีเอสแอล เป็นบริษทัที�ดีเยี�ยม โดยคุณชชัวาลหวงัว่า
คณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายบริหารจะดูแลลูกเรือของบริษทัฯ เป็นอยา่งดีในช่วงที�มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 
 
คําตอบ  คุณคาลิด ไดใ้ห้คาํตอบว่า แน่นอนว่าบริษทัฯ ไดดู้แลลูกเรือและพนกังานของบริษทัฯเป็นอยา่งดี 
 
คําถาม  คุณสมิทธ์ แสงศุภวานิช ไดส้อบถามว่า หากบริษทัฯ สามารถทาํกาํไรในครึ� งปีแรกของปี 2564  และเมื�อ
พิจารณาถึงสถานะทางการเงินของบริษทัฯ ในปัจจุบนั  บริษทัฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไดห้รือไม่  
 
คําตอบ  คุณกอตมั ไดใ้ห้คาํตอบว่าบริษทัฯ ตั�งใจที�จะจ่ายปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นเสมอหากสามารถทาํได ้อยา่งไรก็
ตาม บริษทัฯ ยงัไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขทางการเงินอยูบ่างประการ ดงันั�น มีความเป็นไปไดที้�ธนาคารจะยงัคงบงัคบั
ใช้ข้อห้ามชั�วคราวในการจ่ายเงินปันผล ซึ� งเป็นเงื�อนไขในการผ่อนปรนการปฏิบติัตามเงื�อนไขทางการเงินดงักล่าว 
อย่างไรก็ตาม การแสดงความเห็นอนัเกี�ยวขอ้งกับผลประกอบการสําหรับครึ� งแรกของปี 2564 นั�นเป็นการคาดการณ์
ล่วงหนา้ ดงันั�น บริษทัฯ ไม่สามารถแสดงความเห็นในเรื�องดงักล่าวได ้
 
คําถาม  คุณสมิทธ์ แสงศุภวานิช ไดส้อบถามว่า จะสามารถคาดหวงัว่าในไตรมาสสามของปีนี� จะเป็นช่วงฤดูกาล
ขาขึ�น ดงัเช่นปกติไดห้รือไม่ 
 
คําตอบ  คุณคาลิด ไดใ้ห้คาํตอบว่า คาํถามดงักล่าวเป็นการคาดการณ์ในอนาคต บริษทัฯ ไม่สามารถให้ความเห็น
ในเรื�องดงักล่าวได ้อยา่งไรก็ตาม ดงัที�เห็นไดใ้นไตรมาสแรกของปี 2564 ซึ�งโดยปกติจะเป็นไตรมาสที�อ่อนตวัที�สุดของปี
แต่ในปีนี�กลบัแขง็แกร่งอยา่งมาก ดงันั�น บริษทัฯ ไม่สามารถทราบไดว่้าในไตรมาสสามของปี 2564  ซึ�งโดยปกติแลว้เป็น
ไตรมาสที�แข็งแกร่งที�สุดจะแข็งแกร่งเท่ากบัไตรมาสแรกหรือแข็งแกร่งกว่าไตรมาสแรกหรือไม่ ปี 2564 นี�นบัเป็นปีที�
ผิดปกติมากเนื�องจากเป็นปีถดัจากปีที�เริ�มมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกจากนี�  ตลาดขนส่งสินคา้แห้งเทกองจะ
ไดรั้บประโยชนจ์ากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจจากประเทศหลกัจาํนวนมากรอบโลก ปัจจยัเชิงบวกก็คือแนวโนม้อุปทาน
ในอนาคตนั�นค่อนขา้งตึงตวั แต่คาดว่าอุปสงคจ์ะเพิ�มขึ�นจากมาตรการการกระตุน้เศรษฐกิจดงักล่าว 
 
คําถาม  คุณชัชวาล เตชะมีเกียรติชัย ไดส้อบถามว่า บริษทัฯ ไดเ้ริ�มเขา้ทาํสัญญาเช่าระยะยาวมากขึ�นหรือไม่ 
หากไดเ้ริ�มแลว้ บริษทัฯ คาดว่าจะมีการเขา้ทาํสัญญาเช่าระยะยาวเป็นจาํนวนเทา่ใดในปี 2564  
 
คําตอบ  คุณคาลิด ไดใ้ห้คาํตอบว่า หากบริษทัฯ สามารถเขา้ทาํสัญญาระยะเวลา � ถึง � ปี ในอตัราค่าระวาง
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เดียวกบัอตัราค่าระวางสําหรับสัญญาเช่าระยะสั�น ระยะเวลา � ถึง � เดือน หรือ � ถึง � เดือน  ที�บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญา 
บริษทัฯ จะเขา้ทาํสัญญาเช่าระยะยาวอยา่งแน่นอน อยา่งไรก็ตาม ในขณะนี�  บริษทัฯ ยงัไม่เห็นว่ามีลูกคา้ตอ้งการทาํสัญญา
เช่าที�มีระยะเวลา � ถึง � ปี ดว้ยอตัราคา่ระวางที�สูงแต่อยา่งใด ดงันั�น บริษทัฯ จึงยงัไม่สามารถเขา้ทาํสัญญาเช่าระยะยาวได้
ในขณะนี�  
 
ในที�ประชุมไม่มีผูใ้ดเสนอเรื�องอื�นใดเพื�อให้พิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านที�เขา้ร่วมประชุมและกล่าว
ปิดประชุมเวลา 12:15 นาฬิกา 
 
 
 
 
ลงชื�อ _______________________________ ประธานในที�ประชุม 
                   (นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา)  
 
 
 

 
ลงชื�อ ________________________________เลขานุการบริษทัฯ/ ผูบ้นัทึกการประชุม 
             (นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน)  

ºÃÔÉÑ· ¾ÃÕàªÕÂÊ ªÔ¾»�œ§ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
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ประวตัิกรรมการท่านที�ต้องออกตามวาระ 
และได้รับการเสนอชื�อให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอกีครั�ง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกาํธร ศิลาอ่อน 
 

ประเภทของกรรมการที�เสนอแต่งตั�ง  กรรมการอิสระ 
อายุ  51 ปี 
ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ*/ 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะ 

กรรมการบริหารความเสี�ยง / กรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ 

วันที�ได้รับการแต่งตั�งให้ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554 
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 
• 2564 หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• 2560 หลกัสูตร Leading in a Disruptive world (LDW) 
จาก Stanford University & Silicon Valley, California 

• 2560 หลกัสูตร การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวตักรรม (Business 

Revolution and Innovation Network: BRAIN) โดยสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย 

• 2559 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT) 

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

• 2554 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
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นายกาํธร ศิลาอ่อน 
 

ประเภทของกรรมการที�เสนอแต่งตั�ง  กรรมการอิสระ 
อายุ  51 ปี 
ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ*/ 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะ 

กรรมการบริหารความเสี�ยง / กรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ 

วันที�ได้รับการแต่งตั�งให้ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554 
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 
• 2564 หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• 2560 หลกัสูตร Leading in a Disruptive world (LDW) 
จาก Stanford University & Silicon Valley, California 

• 2560 หลกัสูตร การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวตักรรม (Business 

Revolution and Innovation Network: BRAIN) โดยสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย 

• 2559 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT) 

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

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

  

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

31 



 
 

 

นายกาํธร ศิลาอ่อน (ต่อ) 

 

• 2551 หลกัสูตร Executive Development Program (EDP) 
จากสถาบนัวิทยาการตลาดทุนและสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

ความชี�ยวชาญ การจดัการ Supply Chain วาณิชธนกิจ การวิเคราะห์ทางการเงิน และการ

กาํกบัดูแลกิจการ 

ประสบการณ์ 
• กุมภาพนัธ์ 2564 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาความ

ยั�งยนื บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) 

• กุมภาพนัธ์ 2563 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั 

(มหาชน) 

• เมษายน 2560 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 

• มกราคม 2560 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน 
บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

• กรกฎาคม 2557 - 2559 ผูอ้าํนวยการฝ่าย Supply Chain บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั 

(มหาชน) 

• มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และกรรมการ

สรรหา บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 

• 2554 - เมษายน 2560 กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั 

(มหาชน) 

• 2554 - 2557 รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล บมจ. 

หลกัทรัพย ์บวัหลวง 

• 2547 - 2554 รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวาณิชธนกิจ บมจ. หลกัทรัพย ์บวัหลวง 

• 2542 - 2547 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการอาวุโส Investment Banking 

บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน) 

• 2540 - 2542 Associate, Global Investment Banking Chase Securities, Inc., New 

York, USA and Singapore 

• 2537 - 2538 นกัวิเคราะห์ Investment Banking Dept. บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

• 2535 - 2537 ผูจ้ดัการ Money Market Dept. บมจ. ทิสโก ้

อาชีพหลัก กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน 

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

 
  

 
 

 

นายกาํธร ศิลาอ่อน (ต่อ) 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื�น 
บริษัทที�เกี�ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี 

บริษัทที�ไม่เกี�ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทที�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 
1. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน บริษทั เอส แอนด ์พี 

ซินดิเคทจาํกดั (มหาชน) 

2. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาความ

ยั�งยนื บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 
กรรมการ บริษทั เรือด่วนเจา้พระยา จาํกดั 

บริษัทที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

ไม่มี 

กิจการ/องค์กรอื�น กรรมการผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นวิชาการประจาํสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

จํานวนหุ้นที�ถือ (หุ้น) ณ สิ�นปี พ.ศ. 2564 

รายละเอียด 
ณ วันที�  

1 มกราคม 

2564 

ได้มา 
ในปี 2564 

จําหน่าย 
ในปี 2564 

จํานวนหุ้นที� 
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

ในปี 2564 

ณ วันที� 
31 ธันวาคม 

2564 
โดยตนเอง - - - - - 
โดยคู่สมรส หรือบุตรที�ยงัไม่บรรลุ 

นิติภาวะ 
- - - - - 

* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูที้�มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอื�นหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 

 
รายละเอียดเพิ�มเติมในด้านลักษณะความสัมพนัธ์ (สําหรับกรรมการอิสระ) 
การมีส่วนไดเ้สียต่อไปนี�ในบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ใน

ปัจจุบนัหรือในช่วงสองปีที�ผา่นมา 

 เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ ไม่เป็น 

 เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือ ที�ปรึกษากฎหมาย  ไม่เป็น 

 มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญัซึ�งอาจส่งผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ที�ไดอ้ยา่งอิสระ  ไม่มี 
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นายกาํธร ศิลาอ่อน (ต่อ) 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื�น 
บริษัทที�เกี�ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี 

บริษัทที�ไม่เกี�ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทที�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 
1. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน บริษทั เอส แอนด ์พี 

ซินดิเคทจาํกดั (มหาชน) 

2. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาความ

ยั�งยนื บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 
กรรมการ บริษทั เรือด่วนเจา้พระยา จาํกดั 

บริษัทที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

ไม่มี 

กิจการ/องค์กรอื�น กรรมการผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นวิชาการประจาํสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

จํานวนหุ้นที�ถือ (หุ้น) ณ สิ�นปี พ.ศ. 2564 

รายละเอียด 
ณ วันที�  

1 มกราคม 

2564 

ได้มา 
ในปี 2564 

จําหน่าย 
ในปี 2564 

จํานวนหุ้นที� 
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

ในปี 2564 

ณ วันที� 
31 ธันวาคม 

2564 
โดยตนเอง - - - - - 
โดยคู่สมรส หรือบุตรที�ยงัไม่บรรลุ 

นิติภาวะ 
- - - - - 

* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูที้�มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอื�นหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 

 
รายละเอียดเพิ�มเติมในด้านลักษณะความสัมพนัธ์ (สําหรับกรรมการอิสระ) 
การมีส่วนไดเ้สียต่อไปนี�ในบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ใน

ปัจจุบนัหรือในช่วงสองปีที�ผา่นมา 

 เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ ไม่เป็น 

 เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือ ที�ปรึกษากฎหมาย  ไม่เป็น 

 มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญัซึ�งอาจส่งผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ที�ไดอ้ยา่งอิสระ  ไม่มี 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)
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นายกาํธร ศิลาอ่อน (ต่อ) 
 

 

หลักเกณฑ์การสรรหา  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาให้

แต่งตั�งนายกาํธร ศิลาอ่อน กลบัเขา้รับตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง 

(รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบันี�  หนา้ 6 – 9) 

 

ผลการดําเนินงานที�ผ่านมา 

 พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจสําคญั และแผนกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของบริษทัฯซึ� งเสนอโดย     

ฝ่ายบริหารและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที�วางไว ้

 ให้ขอ้เสนอแนะที�เป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯเพื�อสร้างมูลค่าเพิ�มและความสามารถในการ

แข่งขนัอยา่งย ั�งยนื 

 ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจบนพื�นฐานของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีโดยส่งเสริมให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

กลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั�งผลกัดนัใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

 กาํหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 

 ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ให้ความเห็นต่อรายงานทางการเงินให้เป็นไปอย่าง

ถูกตอ้ง เชื�อถือไดแ้ละโปร่งใส สนับสนุนการปฏิบติัตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที�ดีรวมถึงติดตามระบบควบคุม

ภายในขององคก์ร 

 ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกาํหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและ

ผูบ้ริหารระดบัสูง และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

 ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงกาํหนดนโยบายและแผนจดัการความเสี�ยงและกระบวนการ

บริหารความเสี�ยงขององคก์ร 

 ในฐานะกรรมการสรรหา กาํหนดแนวทางในการคดัเลือกและสรรหา บุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมและนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ 

 
 

การประชุมในปี 2564 การเข้าร่วมประชุม / จํานวนการประชุมทั�งหมด 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั� ง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 4/4 ครั� ง 
การประชุมคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน   2/2 ครั� ง 
การประชุมคณะกรรมการพจิารณาความเสี�ยง 4/4 ครั� ง 
การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั� ง 

 

 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
  

     นายอษิฎ์ชาญ ชาห์ 

 

ประเภทของกรรมการที�เสนอแต่งตั�ง  กรรมการ (กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร) 
อายุ  33 ปี 
ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ   กรรมการ  

วันที�ได้รับการแต่งตั�งให้ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554 

ประวัติการศึกษา 
• 2553  ปริญญาตรี สาขาการจดัการธุรกิจ (การเงิน และกฏหมายธุรกิจ) 

University of Southern California, Los Angeles, CA, สหรัฐอเมริกา 

• 2549 Rugby School, Rugby, สหราชอาณาจกัร 

ประวัติการอบรม 
• 2554  หลกัสูตรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย (DCP) 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• 2554 Seatrade Academy, University of Cambridge, สหราชอาณาจกัร 

ความชี�ยวชาญ การเงิน กฏหมาย และการจดัการธุรกิจ 

ประสบการณ์ 
• ตุลาคม 2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั จีพี คอร์ปอร์เรชั�น จาํกดั 

• มีนาคม 2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 

• มกราคม 2555 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

• มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 

• 2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 

• 2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เกรนเทรด จาํกดั 

อาชีพหลัก กรรมการบริษทั 
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     นายอษิฎ์ชาญ ชาห์ 

 

ประเภทของกรรมการที�เสนอแต่งตั�ง  กรรมการ (กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร) 
อายุ  33 ปี 
ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ   กรรมการ  

วันที�ได้รับการแต่งตั�งให้ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554 

ประวัติการศึกษา 
• 2553  ปริญญาตรี สาขาการจดัการธุรกิจ (การเงิน และกฏหมายธุรกิจ) 

University of Southern California, Los Angeles, CA, สหรัฐอเมริกา 

• 2549 Rugby School, Rugby, สหราชอาณาจกัร 

ประวัติการอบรม 
• 2554  หลกัสูตรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย (DCP) 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• 2554 Seatrade Academy, University of Cambridge, สหราชอาณาจกัร 

ความชี�ยวชาญ การเงิน กฏหมาย และการจดัการธุรกิจ 

ประสบการณ์ 
• ตุลาคม 2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั จีพี คอร์ปอร์เรชั�น จาํกดั 

• มีนาคม 2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 

• มกราคม 2555 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

• มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 

• 2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 

• 2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เกรนเทรด จาํกดั 

อาชีพหลัก กรรมการบริษทั 

 

 

 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

35 



 
 

 

นายอษิฎ์ชาญ ชาห์ (ต่อ) 
 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื�น 

บริษัทที�เกี�ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทที�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 
1. กรรมการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

2. กรรมการ บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 
1. กรรมการ บริษทั โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 

2. กรรมการ บริษทั เกรนเทรด จาํกดั 

3. กรรมการ บริษทั ยนิูสเตรทช์ จาํกดั* 

(ใหเ้ช่าสาํนกังานหลกัของบริษทัฯ) 

4. กรรมการ บริษทั แอมบิกา้ ทวัร์ เอเยนซี� จาํกดั* 

(ขายตั�วเครื�องบินใหก้บับริษทัฯ) 

5. กรรมการ บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จาํกดั* (ใหบ้ริการดา้นโรงแรมและ 

ดา้นบริหารจดัการ) 

6. กรรมการ บริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั* (ใหบ้ริการบาํรุงรักษา

ระบบเครื�องปรับอากาศ สาํหรับสาํนกังานหลกัและห้องพกัพนกังานของ

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย) 

7. กรรมการ บริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ อินชวัรันซ์โบรกเกอร์ส 

จาํกดั* (ธุรกิจตวัแทนประกนัชีวิต) 

8. กรรมการ บริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ส จาํกดั* 

(ธุรกิจตวัแทนประกนัภยั) 

9. กรรมการ บริษทั อีสเทิร์น เอน็เนอรยี� ชาร์เทอร์ริ�ง พีทีอี จาํกดั* ประเทศ

สิงคโปร์ (ธุรกิจการจดัการขนส่งทางเรือ) 

10. กรรมการ บริษทั จีพี คอร์ปอร์เรชั�น จาํกดั 

* หมายเหตุ: อา้งอิง “รายการที�เกี�ยวโยงกนั” ในหนา้ 219 - 221 ของรายงาน

ประจาํปี 2564 
บริษัทที�ไม่เกี�ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี 

บริษัทที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จาํนวน 32 บริษทั 

บริษทัยอ่ยที� 1-31 และ 53 ในหนา้ 76 - 77 ของรายงานประจาํปี 2564) 

กิจการ/องค์กรอื�น ไม่มี 

 
 

 
 

 

นายอษิฎ์ชาญ ชาห์ (ต่อ) 
 
จํานวนหุ้นที�ถือ (หุ้น) ณ สิ�นปี พ.ศ. 2564 

รายละเอียด 
ณ วันที�  

1 มกราคม 

2564 

ได้มา 
ในปี 2564 

จําหน่าย 
ในปี 2564 

จํานวนหุ้นที� 
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

ในปี 2564 

ณ วันที� 
31 ธันวาคม 

2564 
โดยตนเอง - - - - - 
โดยคู่สมรส หรือบุตรที�ยงัไม่บรรลุ 

นิติภาวะ 
- - - - - 

นายอิษฎช์าญ ชาห์ เป็นบุตรของนายกิริต ชาห์ และเป็นนอ้งชายของนางสาวนิชิตา้ ชาห์ แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวกบักรรมการท่านอื�นหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 

 

หลักเกณฑ์การสรรหา  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาให้

แต่งตั�งนายอิษฎช์าญ ชาห์ กลบัเขา้รับตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง 

(รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบันี�  หนา้ 6 – 9) 

ผลการดําเนินงานที�ผ่านมา 

 พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจสําคญั และแผนกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของบริษทัฯซึ� งเสนอโดย

ฝ่ายบริหารและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที�วางไว ้

 ให้ขอ้เสนอแนะที�เป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯเพื�อสร้างมูลค่าเพิ�มและความสามารถในการ

แข่งขนัอยา่งย ั�งยนื 

 ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจบนพื�นฐานของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีโดยส่งเสริมให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

กลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั�งผลกัดนัใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

 กาํหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

การประชุมในปี 2564 การเข้าร่วมประชุม / จํานวนการประชุมทั�งหมด 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั� ง 
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นายอษิฎ์ชาญ ชาห์ (ต่อ) 
 
จํานวนหุ้นที�ถือ (หุ้น) ณ สิ�นปี พ.ศ. 2564 

รายละเอียด 
ณ วันที�  

1 มกราคม 

2564 

ได้มา 
ในปี 2564 

จําหน่าย 
ในปี 2564 

จํานวนหุ้นที� 
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

ในปี 2564 

ณ วันที� 
31 ธันวาคม 

2564 
โดยตนเอง - - - - - 
โดยคู่สมรส หรือบุตรที�ยงัไม่บรรลุ 

นิติภาวะ 
- - - - - 

นายอิษฎช์าญ ชาห์ เป็นบุตรของนายกิริต ชาห์ และเป็นนอ้งชายของนางสาวนิชิตา้ ชาห์ แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวกบักรรมการท่านอื�นหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 

 

หลักเกณฑ์การสรรหา  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาให้

แต่งตั�งนายอิษฎช์าญ ชาห์ กลบัเขา้รับตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง 

(รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบันี�  หนา้ 6 – 9) 

ผลการดําเนินงานที�ผ่านมา 

 พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจสําคญั และแผนกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของบริษทัฯซึ� งเสนอโดย

ฝ่ายบริหารและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที�วางไว ้

 ให้ขอ้เสนอแนะที�เป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯเพื�อสร้างมูลค่าเพิ�มและความสามารถในการ

แข่งขนัอยา่งย ั�งยนื 

 ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจบนพื�นฐานของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีโดยส่งเสริมให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

กลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั�งผลกัดนัใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

 กาํหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

การประชุมในปี 2564 การเข้าร่วมประชุม / จํานวนการประชุมทั�งหมด 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั� ง 
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   นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต์ 

 

ประเภทของกรรมการที�เสนอแต่งตั�ง  กรรมการอิสระ 

อายุ 53 ปี 
ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ 

วันที�ได้รับการแต่งตั�งให้ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการฯ 8 กรกฎาคม 2563 

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 ประเทศ

ภูฏาน 

• 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) 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• 2550 หลักสูตร  Director Certificate Program (DCP) โดยสมาคมส่ง เส ริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ความชี�ยวชาญ บญัชีและการเงิน วานิชธนกิจ บรรษทัภิบาล ความยั�งยืนขององคก์ร 

  

 
 

นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต์ (ต่อ) 
 
ประสบการณ์ 

• 17 กมุภาพนัธ์ 2565 - ปัจจุบนั กรรมการสถาบนัวิจยัเพื>อการพฒันาประเทศไทย (TDRI)   
• 1 กมุภาพนัธ์ 2565 - ปัจจุบนั ที>ปรึกษาสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
• 2563 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการอิสระ บริษทั พรีเชียส ชิพปิR ง 

จาํกดั (มหาชน) 
• 2549 - มกราคม 2565 เลขาธิการและผูอ้าํนวยการ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
• 2544 - 2548 ที>ป รึกษาด้านการเ งิน  โครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  สํานักงาน

คณะกรรมการ นโยบายรัฐวสิาหกิจ กระทรวงการคลงั 
• 2541 - 2544  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวานิชธนกิจ Dresdner Kleinwort Benson 
• 2536 - 2541 ผูจ้ดัการฝ่ายวานิชธนกิจ SBC Warburg 

ตําแหน่งอื.น ๆ 
• ธนัวาคม 2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา 

บริษทั เรดดีRแพลนเน็ต จาํกดั 
• เมษายน 2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 
• 2559 - ปัจจุบนั คณะกรรมการสรรหาบญัชีจุฬาดีเด่น สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์ 

และการบญัชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• 2558 - ปัจจุบนั คณะกรรมการตดัสินโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น 

หอการคา้ไทย 
• 2557 -  ปัจจุบนั คณะกรรมการสรรหาครูผูฝึ้กสอนงานและจดัสรรขา้ราชการในโครงการ

พฒันานกับริหารการเปลี>ยนแปลงรุ่นใหม่ไปปฏิบติัราชการดา้นการบริหาร
จดัการหน่วยงาน ภาคเอกชน สาํนกังาน ก.พ.ร. 

• 2555 - ปัจจุบนั คณะกรรมการองคก์รต่อตา้นคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) 
• 2550 - ปัจจุบนั คณะอนุกรรมการพิจารณาหลกัทรัพยเ์กี>ยวกบัการออกและเสนอขาย

หลกัทรัพย ์ประเภทตราสารทุน และการบริหารกิจการของบริษทัที>ออก
หลกัทรัพย ์สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

• 2550 - ปัจจุบนั คณะกรรมการโครงการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย 
อาชีพหลกั ที>ปรึกษาสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย (2565 - ปัจจุบนั) 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทและกจิการ/องค์กรอื.น 
บริษัทที.เกี.ยวโยงกบัธุรกจิของบริษัทฯ ไม่มี 
บริษัทที.ไม่เกี.ยวโยงกบัธุรกจิของบริษัทฯ บริษัทที.จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 
บริษัทที.ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา บริษทั เรดดีRแพลนเน็ต 
จาํกดั 
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นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต์ (ต่อ) 
 
ประสบการณ์ 

• 17 กมุภาพนัธ์ 2565 - ปัจจุบนั กรรมการสถาบนัวิจยัเพื>อการพฒันาประเทศไทย (TDRI)   
• 1 กมุภาพนัธ์ 2565 - ปัจจุบนั ที>ปรึกษาสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
• 2563 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการอิสระ บริษทั พรีเชียส ชิพปิR ง 

จาํกดั (มหาชน) 
• 2549 - มกราคม 2565 เลขาธิการและผูอ้าํนวยการ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
• 2544 - 2548 ที>ป รึกษาด้านการเ งิน  โครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  สํานักงาน

คณะกรรมการ นโยบายรัฐวสิาหกิจ กระทรวงการคลงั 
• 2541 - 2544  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวานิชธนกิจ Dresdner Kleinwort Benson 
• 2536 - 2541 ผูจ้ดัการฝ่ายวานิชธนกิจ SBC Warburg 

ตําแหน่งอื.น ๆ 
• ธนัวาคม 2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา 

บริษทั เรดดีRแพลนเน็ต จาํกดั 
• เมษายน 2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 
• 2559 - ปัจจุบนั คณะกรรมการสรรหาบญัชีจุฬาดีเด่น สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์ 

และการบญัชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• 2558 - ปัจจุบนั คณะกรรมการตดัสินโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น 

หอการคา้ไทย 
• 2557 -  ปัจจุบนั คณะกรรมการสรรหาครูผูฝึ้กสอนงานและจดัสรรขา้ราชการในโครงการ

พฒันานกับริหารการเปลี>ยนแปลงรุ่นใหม่ไปปฏิบติัราชการดา้นการบริหาร
จดัการหน่วยงาน ภาคเอกชน สาํนกังาน ก.พ.ร. 

• 2555 - ปัจจุบนั คณะกรรมการองคก์รต่อตา้นคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) 
• 2550 - ปัจจุบนั คณะอนุกรรมการพิจารณาหลกัทรัพยเ์กี>ยวกบัการออกและเสนอขาย

หลกัทรัพย ์ประเภทตราสารทุน และการบริหารกิจการของบริษทัที>ออก
หลกัทรัพย ์สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

• 2550 - ปัจจุบนั คณะกรรมการโครงการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย 
อาชีพหลกั ที>ปรึกษาสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย (2565 - ปัจจุบนั) 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทและกจิการ/องค์กรอื.น 
บริษัทที.เกี.ยวโยงกบัธุรกจิของบริษัทฯ ไม่มี 
บริษัทที.ไม่เกี.ยวโยงกบัธุรกจิของบริษัทฯ บริษัทที.จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 
บริษัทที.ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา บริษทั เรดดีRแพลนเน็ต 
จาํกดั 

  

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)
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นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต์ (ต่อ) 
 
บริษัทที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

ไม่มี 

กิจการ/องค์กรอื�น 1. คณะกรรมการสรรหาบญัชีจุฬาดีเด่น สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2. คณะกรรมการตดัสินโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการคา้ไทย 

3. คณะกรรมการสรรหาครูผูฝึ้กสอนงานและจดัสรรขา้ราชการในโครงการ

พฒันานกับริหารการเปลี�ยนแปลงรุ่นใหม่ไปปฏิบติัราชการดา้นการบริหาร

จดัการ หน่วยงานภาคเอกชน สํานกังาน ก.พ.ร. 

4. คณะกรรมการองคก์รต่อตา้นคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) 

5. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักทรัพย์เกี�ยวกับการออกและเสนอขาย

หลกัทรัพย ์ประเภทตราสารทุน และการบริหารกิจการของบริษทัที�ออก

หลกัทรัพย ์สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. คณะกรรมการโครงการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย 

จํานวนหุ้นที�ถือ (หุ้น) ณ สิ�นปี พ.ศ. 2564 

รายละเอียด 
ณ วันที�  

1 มกราคม 

2564 

ได้มา 
ในปี 2564 

จําหน่าย 
ในปี 2564 

จํานวนหุ้นที� 
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

ในปี 2564 

ณ วันที� 
31 ธันวาคม 

2564 
โดยตนเอง - - - - - 
โดยคู่สมรส หรือบุตรที�ยงัไม่บรรลุ 

นิติภาวะ 
- - - - - 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอื�นหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 

 
รายละเอียดเพิ�มเติมในด้านลักษณะความสัมพนัธ์ (สําหรับกรรมการอิสระ) 
การมีส่วนไดเ้สียต่อไปนี�ในบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ใน

ปัจจุบนัหรือในช่วงสองปีที�ผา่นมา 

 เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ ไม่เป็น 

 เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือ ที�ปรึกษากฎหมาย  ไม่เป็น 

 มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญัซึ�งอาจส่งผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ที�ไดอ้ยา่งอิสระ  ไม่มี 

 
  

 
 

 

นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต์ (ต่อ) 
 
หลักเกณฑ์การสรรหา  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา

ใหแ้ต่งตั�งนางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต ์กลบัเขา้รับตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง 

(รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบันี�  หนา้ 6 - 9) 

 
ผลการดําเนินงานที�ผ่านมา 

 พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจสําคญั และแผนกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของบริษทัฯซึ� งเสนอโดย     

ฝ่ายบริหารและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที�วางไว ้

 ให้ขอ้เสนอแนะที�เป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯเพื�อสร้างมูลค่าเพิ�มและความสามารถในการ

แข่งขนัอยา่งย ั�งยนื 

 ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจบนพื�นฐานของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีโดยส่งเสริมให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

กลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั�งผลกัดนัใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

 กาํหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 

 ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา กาํหนดแนวทางในการคดัเลือกและสรรหา บุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสม

และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

การประชุมในปี 2564 การเข้าร่วมประชุม / จํานวนการประชุมทั�งหมด 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั� ง 
การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั� ง 
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นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต์ (ต่อ) 
 
หลักเกณฑ์การสรรหา  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา

ใหแ้ต่งตั�งนางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต ์กลบัเขา้รับตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง 

(รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบันี�  หนา้ 6 - 9) 

 
ผลการดําเนินงานที�ผ่านมา 

 พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจสําคญั และแผนกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของบริษทัฯซึ� งเสนอโดย     

ฝ่ายบริหารและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที�วางไว ้

 ให้ขอ้เสนอแนะที�เป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯเพื�อสร้างมูลค่าเพิ�มและความสามารถในการ

แข่งขนัอยา่งย ั�งยนื 

 ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจบนพื�นฐานของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีโดยส่งเสริมให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

กลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั�งผลกัดนัใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

 กาํหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 

 ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา กาํหนดแนวทางในการคดัเลือกและสรรหา บุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสม

และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

การประชุมในปี 2564 การเข้าร่วมประชุม / จํานวนการประชุมทั�งหมด 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั� ง 
การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั� ง 
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เอกสารแนบ 4 
 
 

ข้อปฏิบัติสําหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 
ผ่านสื�ออเิลก็ทรอนกิส์ และการมอบฉันทะ 

 

 ข้อปฏิบัติสําหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ  

1. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามารถดําเนินการได้ 2 วิธี ดังที�

ได้แสดงไว้ในข้อ 1.1 และ 1.2 ด้านล่างนี� โปรดเลือกวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพียงวิธีเดียวเพื�อความ

รวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
1.1 ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมโดยการส่งเอกสารมายงับริษทัฯ 

โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที�แนบมากบั       

ข้อปฏิบัติฯนี� โดยขอให้ท่านระบุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ อีเมล์ (e-mail)  และหมายเลข

โทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สําหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสาํเนาหลกัฐาน

แสดงตวัตน เพื�อยืนยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม E-AGM ดงันี�  

 สําหรับผู้ถือหุ้นที�เป็นบุคคลธรรมดา - สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน / สาํเนาหนงัสือเดินทาง /  

สําเนาเอกสารอื�นซึ� งออกโดยหน่วยงานราชการ ที�ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนา

ถูกตอ้ง  

 สําหรับผู้ถือหุ้นที�เป็นนิติบุคคล – โปรดแนบหนังสือมอบอาํนาจหรือหนังสือมอบฉันทะ                 

ที�ลงนามแลว้ พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที�ระบุดา้นล่าง 

 

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์และหลกัฐานแสดงตวัตน

ดงักล่าวขา้งตน้ให้บริษทัฯ ภายในวันที� 28 มีนาคม 2565 ผา่นช่องทางดงันี�  

 ช่องทาง e-mail: legal@preciousshipping.com หรือ sirasa@preciousshipping.com      หรือ 

 ช่องทางไปรษณีย :์ แผนกนักลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) เลขที� � 

ชั�น � ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ����� 

 

1.2 ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผา่นระบบออนไลน์ 

โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์  (E-AGM) ผ่านระบบ

ออนไลน์โดยการสแกน QR Code ดา้นล่างนี�  บนอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ของท่าน ภายในวนัที� 28 มีนาคม 

2565 โดยขอให้ท่านระบุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ อีเมล์ (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ของท่าน ให้ชัดเจน สําหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสาํเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื�อ

ยืนยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม E-AGM ดงันี�  

 สําหรับผู้ถือหุ้นที�เป็นบุคคลธรรมดา - สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน / สาํเนาหนงัสือเดินทาง /  

สําเนาเอกสารอื�นซึ� งออกโดยหน่วยงานราชการ ที�ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนา

ถูกตอ้ง  

 สําหรับผู้ถือหุ้นที�เป็นนิติบุคคล – โปรดแนบหนังสือมอบอาํนาจหรือหนังสือมอบฉันทะ                 

ที�ลงนามแลว้ พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที�ระบุดา้นล่าง 
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 ข้อปฏิบัติสําหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ  

1. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามารถดําเนินการได้ 2 วิธี ดังที�

ได้แสดงไว้ในข้อ 1.1 และ 1.2 ด้านล่างนี� โปรดเลือกวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพียงวิธีเดียวเพื�อความ

รวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
1.1 ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมโดยการส่งเอกสารมายงับริษทัฯ 

โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที�แนบมากบั       

ข้อปฏิบัติฯนี� โดยขอให้ท่านระบุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ อีเมล์ (e-mail)  และหมายเลข

โทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สําหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสาํเนาหลกัฐาน

แสดงตวัตน เพื�อยืนยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม E-AGM ดงันี�  

 สําหรับผู้ถือหุ้นที�เป็นบุคคลธรรมดา - สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน / สาํเนาหนงัสือเดินทาง /  

สําเนาเอกสารอื�นซึ� งออกโดยหน่วยงานราชการ ที�ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนา

ถูกตอ้ง  

 สําหรับผู้ถือหุ้นที�เป็นนิติบุคคล – โปรดแนบหนังสือมอบอาํนาจหรือหนังสือมอบฉันทะ                 

ที�ลงนามแลว้ พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที�ระบุดา้นล่าง 

 

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์และหลกัฐานแสดงตวัตน

ดงักล่าวขา้งตน้ให้บริษทัฯ ภายในวันที� 28 มีนาคม 2565 ผา่นช่องทางดงันี�  

 ช่องทาง e-mail: legal@preciousshipping.com หรือ sirasa@preciousshipping.com      หรือ 

 ช่องทางไปรษณีย :์ แผนกนักลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) เลขที� � 

ชั�น � ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ����� 

 

1.2 ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผา่นระบบออนไลน์ 

โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์  (E-AGM) ผ่านระบบ

ออนไลน์โดยการสแกน QR Code ดา้นล่างนี�  บนอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ของท่าน ภายในวนัที� 28 มีนาคม 

2565 โดยขอให้ท่านระบุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ อีเมล์ (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ของท่าน ให้ชัดเจน สําหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสาํเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื�อ

ยืนยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม E-AGM ดงันี�  

 สําหรับผู้ถือหุ้นที�เป็นบุคคลธรรมดา - สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน / สาํเนาหนงัสือเดินทาง /  

สําเนาเอกสารอื�นซึ� งออกโดยหน่วยงานราชการ ที�ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนา

ถูกตอ้ง  

 สําหรับผู้ถือหุ้นที�เป็นนิติบุคคล – โปรดแนบหนังสือมอบอาํนาจหรือหนังสือมอบฉันทะ                 

ที�ลงนามแลว้ พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที�ระบุดา้นล่าง 
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ท่านสามารถศึกษาคู่มือการใชง้านและวิธีการนาํส่งเอกสารเขา้สู่ระบบไดจ้ากคู่มือดา้นล่างนี�  

                        QR CODE ลงทะเบียนสําหรับ                 
                   การประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)                                
 

 

 

  

 

 

        
                        https://psl.foqus.vc/registration/  

ในกรณีที�ไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วน / ไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ ที�ท่านได้แจ้งมายงั

บริษทัฯ โดยท่านจะสามารถ login เขา้สู่ระบบเพื�อนาํส่งไฟล์เอกสารที�แกไ้ข / เพิ�มเติมไดอี้กครั� ง  

1.3 เมื�อบริษทัฯ ไดร้ับเอกสาร ตามขอ้ (1.1) จากท่าน บริษทัฯ จะดาํเนินการตรวจสอบเอกสารเพื�อยืนยนัสิทธิ

เขา้ร่วมประชุม โดยเมื�อผ่านการตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษทัฯ จะจดัส่ง ชื�อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ 

(Password) พร้อม WebLink ในการเขา้สู่ระบบการประชุม E-AGM ทั�งนี�  ขอความกรุณาให้ท่านผูถื้อ

หุ้นงดให้ ชื�อผูใ้ช้ (Username) และ รหัสผูใ้ช้ (Password) ของท่านแก่ผูอ้ื�น กรณีที�ชื�อผู้ใช้ (Username) 

และ รหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือ ยังไม่ได้รับ ภายในวันที� 1 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อ

บริษัทฯ โดยทันที 

1.4 โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม  E-AGM ที�แนบไปพร้อมกับ ชื�อผูใ้ช้ (Username) และ 

รหัสผูใ้ช้ (Password) โดยละเอียดจากอีเมล์ (e-mail) ของท่าน ทั�งนี�  ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเขา้

ร่วมประชุมล่วงหน้า �� นาที ก่อนเริ�มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ�มเมื�อถึงเวลา

ประชุมเท่านั�น 

1.5 สําหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดย

ลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที�ท่านไม่ลงคะแนนสําหรับวาระใด ๆ 

ระบบจะนบัคะแนนของท่านเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมติั 

1.6 กรณีที�ท่านประสบปัญหาในการใชร้ะบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือ ระหว่าง การประชุม กรุณา

ติดต่อ บริษทั ควิดแลบ จาํกดั ซึ�งเป็นผูใ้ห้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะ

ระบุช่องทางการติดต่อกับบริษทั ควิดแลบ จาํกัด ไวใ้นอีเมล์ที�ได้ส่งชื�อผูใ้ช ้(Username) และ รหัสผูใ้ช้ 

(Password) ให้ท่าน  
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2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื�อเข้าร่วมประชุม E-AGM 
สําหรับผูถื้อหุ้นที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื�น หรือ กรรมการ

อิสระของบริษทัฯ ท่านใดท่านหนึ�งดงัต่อไปนี�   เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน 

 

 นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา กรรมการอิสระ  อาย ุ62 ปี 

ที�อยูเ่ลขที� 52/70 ซอยสุขมุวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขมุวิท 

 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ����� ประเทศไทย 

 ศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท ์กรรมการอิสระ  อาย ุ54 ปี 
ที�อยูเ่ลขที� 1144/128 อมนัตรา ลุมพินี ถนนพระราม 4 เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร ���2� ประเทศไทย 

 

โดยกรรมการท่านดงักล่าวนั�นไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ทั�งนี�  โปรดกรอกขอ้ความและลง

ลายมือชื�อในหนังสือมอบฉันทะปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 และส่งหนังสือมอบฉันทะและสําเนาเอกสาร

ประกอบการมอบฉนัทะ (ตามที�ระบุดา้นล่างนี� ) ให้บริษทัฯ ภายในวันที� 28 มีนาคม  2565  ผา่นช่องทางดงันี�  

2. ทาง e-mail: legal@preciousshipping.com หรือ sirasa@preciousshipping.com        หรือ 

3. ทางไปรษณีย:์ แผนกนักลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) เลขที� � ชั�น � ถนนสาทรเหนือ 

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ����� 

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ 

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ  

1. หนงัสือมอบฉนัทะ ที�กรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือชื�อของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ และ 

2. สําเนาบัตรประจาํตวัประชาชน/สําเนาหนังสือเดินทางที�ยงัไม่หมดอายุและลงลายมือชื�อรับรองสําเนา

ถูกตอ้งของผูม้อบฉนัทะ และ 

3. สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน / สําเนาหนังสือเดินทางที�ยงัไม่หมดอายุและลงลายมือชื�อรับรองสําเนา

ถูกตอ้งของผูรั้บมอบฉนัทะ   

นิติบุคคล  
1. หนงัสือมอบฉนัทะ ที�กรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือชื�อของผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั�น 

รวมทั�งตราประทบัของนิติบคุคล (ถา้มี) ของผูม้อบฉนัทะ และลงลายมือชื�อของ ผูรั้บมอบฉนัทะ และ 

2. หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลซึ�งลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้งและออกให้ไม่เกิน � ปี

ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นของผูม้อบฉนัทะ และ 

3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน / หนงัสือเดินทางที�ยงัไม่หมดอาย ุและลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง

ของผูมี้อาํนาจงนามผกูพนันิติบคุคลนั�น  (ผูม้อบฉนัทะ) และ 
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4. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง ที�ยงัไม่หมดอายแุละลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง

ของผูรั้บมอบอาํนาจ 

 

สําหรับบุคคลที�มิได้มีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ  
กรณีที�เอกสารหรือหลกัฐานที�ไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผูถื้อหุ้นจะตอ้งแสดง

เอกสารคาํแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ�งลงนามรับรองคาํแปลโดยผูถื้อหุ้น หรือ โดยผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคล

นั�น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล) 

 ช่องทางสําหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคําแนะนําหรือคําถามที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของ

บริษัทฯ หรือเกี�ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ�งจะพจิารณาในการประชุม E-AGM มีดังนี� 
3.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมสามารถส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามไดผ้า่นระบบ

การประชุม E-AGM 

3.2 ผูถื้อหุ้นสามารถส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามล่วงหนา้ให้บริษทัฯ ก่อนวนัประชุม ผา่นช่องทางต่อไปนี�   

 อีเมล:์ legal@preciousshipping.com หรือ ir@preciousshipping.com 

 โทรศพัท:์ 02-696-8854 / 02-696-8856 (ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์) 

 ทางไปรษณีย:์ แผนกนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) เลขที� � ชั�น � 

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ����� 

 PSL IR Line QR code: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื�ออเิลก็ทรอนกิส์ (E-AGM)  
 

                                          เขียนที�     
 

                    วนัที�     เดือน    พ.ศ.    
 

 
 ลงชื�อ     ผูถื้อหุ้น 

                         (                    ) 
 
 

 ลงชื�อ     พยาน 

                         (                    ) 

 
หมายเหตุสําคัญ: 
โปรดดําเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื� ออิเล็กทรอนิกส์                 
(E-AGM) ฉบับนี�ที�กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื�อใช้ในการ

ตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมการประชุม E-AGM ให้แก่บริษัทฯ ก่อนวันที� 28 มีนาคม 2565 

ผ่านช่องทางต่อไปนี� 
 ทางอีเมล:์ legal@preciousshipping.com หรือ sirasa@preciousshipping.com          หรือ 

 ทางไปรษณีย:์ แผนกนักลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) เลขที� � 

ชั�น � ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ����� 

              

  ขา้พเจา้          สัญชาติ    

  อยูบ่า้นเลขที�   ถนน   ตาํบล/แขวง    

  อาํเภอ/เขต    จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์    

   อีเมล ์(e-mail)               โทรศพัท ์    

    เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ�นรวม            หุ้น 

  

ขา้พเจา้ขอยืนยนัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั� งที� 1/2565 ใน

วนัที� 4 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่ง weblink สําหรับเขา้ร่วมประชุม

ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ชื�อผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) มายงัอีเมล ์(e-mail) ของขา้พเจา้

ดงันี�        
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แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื�ออเิลก็ทรอนกิส์ (E-AGM)  
 

                                          เขียนที�     
 

                    วนัที�     เดือน    พ.ศ.    
 

 
 ลงชื�อ     ผูถื้อหุ้น 

                         (                    ) 
 
 

 ลงชื�อ     พยาน 

                         (                    ) 

 
หมายเหตุสําคัญ: 
โปรดดําเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื� ออิเล็กทรอนิกส์                 
(E-AGM) ฉบับนี�ที�กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื�อใช้ในการ

ตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมการประชุม E-AGM ให้แก่บริษัทฯ ก่อนวันที� 28 มีนาคม 2565 

ผ่านช่องทางต่อไปนี� 
 ทางอีเมล:์ legal@preciousshipping.com หรือ sirasa@preciousshipping.com          หรือ 

 ทางไปรษณีย:์ แผนกนักลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) เลขที� � 

ชั�น � ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ����� 

              

  ขา้พเจา้          สัญชาติ    

  อยูบ่า้นเลขที�   ถนน   ตาํบล/แขวง    

  อาํเภอ/เขต    จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์    

   อีเมล ์(e-mail)               โทรศพัท ์    

    เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ�นรวม            หุ้น 

  

ขา้พเจา้ขอยืนยนัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั� งที� 1/2565 ใน

วนัที� 4 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่ง weblink สําหรับเขา้ร่วมประชุม

ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ชื�อผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) มายงัอีเมล ์(e-mail) ของขา้พเจา้

ดงันี�        
 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)
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เอกสารแนบ 5 
 
 

ข้อบังคบัของบริษัทฯ เกี�ยวกบัวาระการประชุม 
และขั�นตอนการออกเสียงลงคะแนน 

สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 5 
 
 

ข้อบังคบัของบริษัทฯ เกี�ยวกบัวาระการประชุม 
และขั�นตอนการออกเสียงลงคะแนน 

สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)
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ขอ้ 15 ให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั�งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี�  
(1) ผูถื้อหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ�งหุ้นต่อหนึ�งเสียงสาํหรับการเลือกตั�งกรรมการแต่ละคน 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั�งหมดตาม (1) เลือกตั�งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซึ�งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั�งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที�

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั�งในครั�งนั�น ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดรั้บการเลือกตั�งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง

เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี�ขาด 

ขอ้ 16 บาํเหน็จ และค่าตอบแทนกรรมการ ให้สุดแลว้แต่ที�ประชุมผูถื้อหุน้จะกาํหนด 

ขอ้ 17 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหนึ�งในสาม (1/3) โดย

อตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที�สุดกบัส่วนหนึ�งใน

สาม (1/3) 

 กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั�นให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก 

ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการ ผูอ้อกจากตาํแหน่ง

ไปนั�นอาจจะเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ �� ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล

ซึ�งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั เขา้เป็นกรรมการแทนในการ

ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน 

บุคคลซึ�งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการได ้เพียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยูข่องกรรมการ

ที�ตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ�ง ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี�ของจาํนวนกรรมการที�

ยงัเหลืออยู ่

ขอ้ 36 การประชุมใหญ่ของบริษทัใหจ้ดัขึ�น ณ ทอ้งที�อนัเป็นที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ 

ณ ที�อื�นใดตามที�คณะกรรมการจะกาํหนด 

ขอ้ 37  กรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ� งครั� ง การประชุมเช่นว่านี� ให้เรียกว่า 

“ประชุมสามญั” การประชุมสามญัดงักล่าวให้กระทาํภายในสี�เดือนภายหลงัการสิ�นสุดรอบปีทางการบญัชีของ

บริษทั การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื�นๆให้เรียกว่า “ประชุมวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควรหรือผูถื้อหุ้นซึ� งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย

กว่าร้อยละสิบของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมดเขา้ชื�อกนัทาํหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม

วิสามญัผูถื้อหุ้นเมื�อใดก็ได ้โดยในหนงัสือร้องขอนั�นจะตอ้งระบเุรื�องและเหตุผลในการที�ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้

ชดัเจน ในกรณีเช่นนี�คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมภายในสี�สิบห้าวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 
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ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า ผูถื้อหุ้นทั�งหลายซึ�ง

เขา้ชื�อกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอื�นๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุ้นตามที�บงัคบัไวน้ั�นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสี�สิบห้าวนั

นับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า ในกรณีเช่นนี�  ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู ้ถือหุ้นที�

คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจาํเป็นที� เกิดจากการจดัให้มีการประชุมและ

อาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นที�เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามครั�งใด จาํนวนผูถื้อหุ้น

ซึ� งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามตอ้ง

ร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที�เกิดจากการจดัให้มีการประชุมในครั�งนั�นให้แก่บริษทั 

ขอ้ 38 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั�น ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชุมระบุสถานที� วนั เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดัเจน

ว่าเป็นเรื�องที�เสนอ เพื�อทราบ เพื�ออนุมติัหรือเพื�อพิจารณาพร้อมทั�งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว 

และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม 

อนึ� งคาํบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั�นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยติดต่อกัน 3 วนัก่อน               

วนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 

ขอ้ 39 การประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) เขา้ประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 25 คน       

หรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ� งของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั�งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ� งในสามของ

จาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด จึงจะครบองคป์ระชุม 

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นครั� งใด เมื�อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ�งชั�วโมง จาํนวนผูถื้อหุ้นซึ� งมาเขา้

ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนั�นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้น

ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั�นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ 

ขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการ

ประชุมครั� งหลงันี�ไม่จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 40 ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะให้ผูอ้ื�นซึ�งบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

แทนตนได ้ การมอบฉนัทะจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือ ลงลายมือชื�อผูม้อบฉันทะและเป็นไปตามแบบที�นายทะเบียน

บริษทัมหาชนจาํกดักาํหนด และอยา่งนอ้ยให้มีรายการดงัต่อไปนี�  
(ก) จาํนวนหุน้ซึ�งผูม้อบฉนัทะนั�นถืออยู ่
(ข) ชื�อผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ค) ครั�งที�ของการประชุมที�มอบฉนัทะให้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ� งประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานที�ประชุมก่อนผูรั้บมอบ

ฉนัทะเขา้ประชุม 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)
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ขอ้ 41 ในการประชุมผูถื้อหุ้น ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุม 

หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ไดแ้ละมีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรอง

ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ให้ที�ประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนใดคนหนึ�งที�มาประชุมขึ�น

เป็นประธานในที�ประชุมนั�นแทน 

ขอ้ 42 ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกครั� งผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ�งเสียงต่อหนึ�งหุ้น 

ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื�องอนัใดผูถื้อหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�นมิได ้ นอกจาก

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั�งกรรมการ 

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในที�ประชุมใหญ่จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียง

ขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�

ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี�ขาด เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี�จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ย

กว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั�งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญัให้แก่บุคคลอื�น 
(ข) การซื�อหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอื�นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั�งหมด หรือบางส่วนที�สําคัญ                        

การมอบหมายให้บุคคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอื�นโดยมีวตัถุประสงค์

จะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 
ขอ้ 43 กิจการอนัที�ประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงันี�  

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

ขอ้ 44 ผูส้อบบญัชีให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีแตง่ตั�ง ผูส้อบบญัชีผูซึ้� งออกไปนั�นจะเลือกกลบัเขา้รับตาํแหน่ง

อีกก็ได ้

ขอ้ 45 ผูส้อบบญัชีควรไดค้่าตอบแทนเทา่ใด ให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นกาํหนด 

ขอ้ 47 ผูส้อบบญัชีมีหนา้ที�เขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกครั�งที�มีการพิจารณางบดุล บญัชีกาํไร

ขาดทนุ และมีปัญหาเกี�ยวกบับญัชีของบริษทั เพื�อชี�แจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้น และให้บริษทัจดัส่ง

รายงานและเอกสารของบริษทัที�ผูถื้อหุ้นจะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุ้นครั� งนั�นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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ขอ้ 41 ในการประชุมผูถื้อหุ้น ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุม 

หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ไดแ้ละมีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรอง

ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ให้ที�ประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนใดคนหนึ�งที�มาประชุมขึ�น

เป็นประธานในที�ประชุมนั�นแทน 

ขอ้ 42 ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกครั� งผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ�งเสียงต่อหนึ�งหุ้น 

ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื�องอนัใดผูถื้อหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�นมิได ้ นอกจาก

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั�งกรรมการ 

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในที�ประชุมใหญ่จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียง

ขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�

ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี�ขาด เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี�จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ย

กว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั�งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญัให้แก่บุคคลอื�น 
(ข) การซื�อหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอื�นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั�งหมด หรือบางส่วนที�สําคัญ                        

การมอบหมายให้บุคคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอื�นโดยมีวตัถุประสงค์

จะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 
ขอ้ 43 กิจการอนัที�ประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงันี�  

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

ขอ้ 44 ผูส้อบบญัชีให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีแตง่ตั�ง ผูส้อบบญัชีผูซึ้� งออกไปนั�นจะเลือกกลบัเขา้รับตาํแหน่ง

อีกก็ได ้

ขอ้ 45 ผูส้อบบญัชีควรไดค้่าตอบแทนเทา่ใด ให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นกาํหนด 

ขอ้ 47 ผูส้อบบญัชีมีหนา้ที�เขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกครั�งที�มีการพิจารณางบดุล บญัชีกาํไร

ขาดทนุ และมีปัญหาเกี�ยวกบับญัชีของบริษทั เพื�อชี�แจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้น และให้บริษทัจดัส่ง

รายงานและเอกสารของบริษทัที�ผูถื้อหุ้นจะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุ้นครั� งนั�นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
  

ขอ้ 52 ห้ามมิใหป้ระกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที�ประชุมผูถื้อหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณี

ที�มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

 การจ่ายเงินปันผลให้แจง้เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุ้น และโฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั�นในทาง

หนงัสือพิมพภ์าษาไทยในทอ้งที�ติดต่อกนัเป็นเวลา 3 วนั และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายใน 1 เดือน

นบัแต่มีมติเช่นว่านั�น 

ขอ้ 53 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นครั� งคราวได ้เมื�อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษทัมี

กาํไรพอสมควรที�จะกระทาํเช่นนั�นได ้และเมื�อไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ให้รายงานให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นทราบใน

การประชุมคราวต่อไป 

ขอ้ 55 บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�ง ไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 

หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน                  

จดทะเบียน 

นอกจากทุนสํารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้จดัสรรเงินทุนสํารองอื�น

ตามที�เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดาํเนินการของบริษทัดว้ยก็ได ้

ขอ้ 59 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทนุ ณ วนัสิ�นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อที�

ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปีเพื�อพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนนี�  คณะกรรมการ

ตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้น 

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

ผูส้อบบญัชี 
(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

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

ประวตัิกรรมการอสิระของบริษัทฯ สําหรับการมอบฉันทะ 
และ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  

 

 
 

ประวตัิกรรมการอสิระของบริษัทฯ สําหรับการมอบฉันทะ 
 
 
 
 
     
 
 
 
   
 
    นายชัยภัทร ศรีวสิารวาจา 
 
 
ตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 

วันที�ได้รับการแต่งตั�งให้ดํารงตําแหน่ง 14 มีนาคม 2554 
ในคณะกรรมการฯ  

อายุ 62 ปี 

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 ได้รับประกาศนียบัตร , หลักสูตร Corporate Governance for Capital 

Market Intermediaries 3/2015, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย (IOD) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
• 2558 ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตร CMA-GMS 1, Capital Market 

Academy Executive Education 27 มีนาคม - 12 เมษายน 2558 จากตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• 2555 ได้รับประกาศนียบตัร, หลกัสูตรผูบ้ริหารระดับสูง สถาบนัวิทยาการ

ตลาดทุน 

• 2548 ได้รับประกาศนียบตัร, หลกัสูตรบทบาทของประธานกรรมการ 2000 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• 2546 ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
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ประวตัิกรรมการอสิระของบริษัทฯ สําหรับการมอบฉันทะ 
 
 
 
 
     
 
 
 
   
 
    นายชัยภัทร ศรีวสิารวาจา 
 
 
ตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 

วันที�ได้รับการแต่งตั�งให้ดํารงตําแหน่ง 14 มีนาคม 2554 
ในคณะกรรมการฯ  

อายุ 62 ปี 

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 ได้รับประกาศนียบัตร , หลักสูตร Corporate Governance for Capital 

Market Intermediaries 3/2015, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย (IOD) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
• 2558 ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตร CMA-GMS 1, Capital Market 

Academy Executive Education 27 มีนาคม - 12 เมษายน 2558 จากตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• 2555 ได้รับประกาศนียบตัร, หลกัสูตรผูบ้ริหารระดับสูง สถาบนัวิทยาการ

ตลาดทุน 

• 2548 ได้รับประกาศนียบตัร, หลกัสูตรบทบาทของประธานกรรมการ 2000 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• 2546 ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

 

 

 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)
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นายชัยภัทร ศรีวสิารวาจา (ต่อ) 
 
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

• 2546 - 2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกัด 

(มหาชน) 

• กนัยายน 2561 - กุมภาพนัธ์ 2562   ประธานกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• 2556 - 2557 อนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• 2553 - พฤศจิกายน 2554 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ธนารักษ ์พฒันาสินทรัพย ์จาํกดั 

• 2544 - 2550 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จาํกดั 

(มหาชน) 
ประสบการณ์อื�น ๆ 

• ธนัวาคม 2564 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ซีเอม็โอ จาํกดั (มหาชน) 

• กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 

• สิงหาคม 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

• พฤษภาคม 2559 - มีนาคม 2562 กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 

• มีนาคม 2559 - กุมภาพนัธ์ 2564 กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั 

• 11 กนัยายน 2563 - กุมภาพนัธ์ 2564 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั 

• ธนัวาคม 2558 - 7 สิงหาคม 2563 ประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

• พฤศจิกายน 2554 - กุมภาพนัธ์ 2564 กรรมการ (มีอาํนาจ) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จาํกดั 

• พฤษภาคม 2558 - สิงหาคม 2562 กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• มิถุนายน 2555 - มิถุนายน 2556 กรรมการ บริษทั ตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

• 2555 - 2557 กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• 2556 - ปัจจุบนั ผูถื้อหุน้ และ กรรมการ (ผูมี้อาํนาจ) บริษทั อินจีเนียส จาํกดั 

• มีนาคม 2554 - กรกฎาคม 2563 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา 

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 

• พฤษภาคม 2552 - กุมภาพนัธ์ 2564 กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

• พฤษภาคม 2552 - กรกฎาคม 2562 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

• พฤษภาคม 2550 -  กุมภาพนัธ์ 2564 กรรมการ (มีอาํนาจ) บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน) 

• 22 พฤษภาคม 2550 - 10 กนัยายน 2563  รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน) 

  

 
 

นายชัยภัทร ศรีวสิารวาจา (ต่อ) 
 

• ปัจจุบนั รองประธานและเลขาธิการ มูลนิธิศรีวิสารวาจา 

• ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 

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

• 2546 - 2551 ประธานกรรมการ โรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่ แห่งประเทศไทย 

• 2542 - ปัจจุบนั ผูถื้อหุน้ และ กรรมการ (ผูมี้อาํนาจ) บริษทั แคปแมก็ซ์ จาํกดั 

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

• 2542 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) 

• 2538 - 2542 กรรมการและหัวหนา้ของฝ่ายวาณิชธนกิจ ซาโลมอน สมิทธิ�  บาร์นี 

• 2538 - 2542 กรรมการ บริษทั ฟีนิกซ์ พลัป์ แอนด ์เปเปอร์ จาํกดั 

• 2534 - 2538 กรรมการและหวัหนา้ของฝ่ายวาณิชธนกิจ สวิส แบงค ์/ เอสบีซี 
วอร์เบิร์ก 

• 2531 - 2532 ผูจ้ดัการ, ฝ่ายวาณิชธนกิจ ภทัรธนกิจ 

• 2528 - 2531 เจา้หนา้ท่ีพฒันาธุรกิจ บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อาชีพหลัก กรรมการบริษทั 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื�น 
บริษัทที�เกี�ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี 

บริษัทที�ไม่เกี�ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทที�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 
1. กรรมการ บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

2. กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 

3. กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีเอม็โอ จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 
ไม่มี 

บริษัทที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

ไม่มี 

กิจการ/องค์กรอื�น 1. รองประธานและเลขาธิการ  มูลนิธิศรีวิสารวาจา 
2. กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 
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นายชัยภัทร ศรีวสิารวาจา (ต่อ) 
 

• ปัจจุบนั รองประธานและเลขาธิการ มูลนิธิศรีวิสารวาจา 

• ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 

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

• 2546 - 2551 ประธานกรรมการ โรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่ แห่งประเทศไทย 

• 2542 - ปัจจุบนั ผูถื้อหุน้ และ กรรมการ (ผูมี้อาํนาจ) บริษทั แคปแมก็ซ์ จาํกดั 

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

• 2542 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) 

• 2538 - 2542 กรรมการและหัวหนา้ของฝ่ายวาณิชธนกิจ ซาโลมอน สมิทธิ�  บาร์นี 

• 2538 - 2542 กรรมการ บริษทั ฟีนิกซ์ พลัป์ แอนด ์เปเปอร์ จาํกดั 

• 2534 - 2538 กรรมการและหวัหนา้ของฝ่ายวาณิชธนกิจ สวิส แบงค ์/ เอสบีซี 
วอร์เบิร์ก 

• 2531 - 2532 ผูจ้ดัการ, ฝ่ายวาณิชธนกิจ ภทัรธนกิจ 

• 2528 - 2531 เจา้หนา้ท่ีพฒันาธุรกิจ บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อาชีพหลัก กรรมการบริษทั 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื�น 
บริษัทที�เกี�ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี 

บริษัทที�ไม่เกี�ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทที�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 
1. กรรมการ บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

2. กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 

3. กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีเอม็โอ จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 
ไม่มี 

บริษัทที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

ไม่มี 

กิจการ/องค์กรอื�น 1. รองประธานและเลขาธิการ  มูลนิธิศรีวิสารวาจา 
2. กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 

 
  

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)
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นายชัยภัทร ศรีวสิารวาจา (ต่อ) 
 
จํานวนหุ้นที�ถือ (หุ้น) ณ สิ�นปี พ.ศ. 2564 

รายละเอียด 
ณ วันที�  

1 มกราคม 

2564 

ได้มา 
ในปี 2564 

จําหน่าย 
ในปี 2564 

จํานวนหุ้นที� 
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

ในปี 2564 

ณ วันที� 
31 ธันวาคม 

2564 
โดยตนเอง - - - - - 
โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ 

นิติภาวะ 
- - - - - 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 

การประชุมในปี 2564 การเข้าร่วมประชุม / จํานวนการประชุมทั�งหมด 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั� ง 

 
  

 
 

 

 

 

 

    ศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ 

ตําแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ * / 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง 

วันที�ได้รับการแต่งตั�งให้ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554 

อายุ 54 ปี 

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 

ประวัติการอบรมและการสัมนา 
• �� มิถุนายน 2564  วิทยากรในงาน Virus/Vaccine Dynamics/Challenges in the Mekong 

Region: The Regionalisation Imperative? seminar organized by the 

Institute of Security and International Study, Chulalongkorn University 

• �� พฤษภาคม 2564  วิทยากรในงาน Trade Wars, Technology and Global Value Chains, a 

seminar organized by United Nations Economic and Social Commission 

for Asia and the Pacific (UNESCAP) 

• �� มีนาคม 2564  วิทยากรในงาน Investment in Sustainable Recovery: Empirical 

Analysis, Lessons Learnt and a Future Research Agenda, a seminar 

organized by Academy of International Business & United Nations 

Conference on Trade and Development 

• 2563  หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 

32/2020 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• 2563  เขา้ร่วม (ในฐานะผูส้ังเกตการณ์) การอบรมเชิงปฏิบติัการการบริหาร

ความเส่ียง โดยชมรมบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน สมาคม

บริษทัจดทะเบียนไทย (TLCA) 

  

58 



 
 

 

 

 

 

    ศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ 

ตําแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ * / 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง 

วันที�ได้รับการแต่งตั�งให้ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554 

อายุ 54 ปี 

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 

ประวัติการอบรมและการสัมนา 
• �� มิถุนายน 2564  วิทยากรในงาน Virus/Vaccine Dynamics/Challenges in the Mekong 

Region: The Regionalisation Imperative? seminar organized by the 

Institute of Security and International Study, Chulalongkorn University 

• �� พฤษภาคม 2564  วิทยากรในงาน Trade Wars, Technology and Global Value Chains, a 

seminar organized by United Nations Economic and Social Commission 

for Asia and the Pacific (UNESCAP) 

• �� มีนาคม 2564  วิทยากรในงาน Investment in Sustainable Recovery: Empirical 

Analysis, Lessons Learnt and a Future Research Agenda, a seminar 

organized by Academy of International Business & United Nations 

Conference on Trade and Development 

• 2563  หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 

32/2020 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• 2563  เขา้ร่วม (ในฐานะผูส้ังเกตการณ์) การอบรมเชิงปฏิบติัการการบริหาร

ความเส่ียง โดยชมรมบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน สมาคม

บริษทัจดทะเบียนไทย (TLCA) 
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ศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 
 

• 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) 

รางวัล ทุนการศึกษา และทุนวิจัยที�ได้รับ 
• ธนัวาคม 2564 - มีนาคม 2565 ทุนวิจยัจาก ESCAP – WHO เร่ือง Asia-Pacific in the manufacturing 

and global supply chain of vaccines 

• มีนาคม - ธนัวาคม 2563 ทุนวิจยัจาก Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 

(ESCAP) สหประชาชาติ เร่ือง  Outward foreign direct investment and 

global value chains 

• 2561  ทุน ASEAN @ 50 Fellow จาก Southeast Asia Centre of Asia-Pacific 

Excellence และ กระทรวงต่างประเทศและการคา้ ประเทศนิวซีแลนด์ 

• 2558 รางวลัจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สาํหรับผูท่ี้มีผลงานวิจยัตีพิมพใ์น 

วารสารวิชาการระดบันานาชาติมากท่ีสุด (ผลงานตั�งแต่ปี 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 

สังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• 2552 - 2555 กองทุนสนบัสนุนการวิจยัแห่งประเทศไทย งานวิจยัเลขท่ี 5280032 

(เร่ือง Competitive Strategies of Thai Multinationals in the Global 

Economy) 

• 2551 Best Teacher Award จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• 2539 - 2544 ทุนการศึกษาระดบัปริญญาเอก จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• 2535 - 2537 ทุนการศึกษาหลกัสูตร MBA จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  

 
 

ศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 
 

ประสบการณ์ 
• กุมภาพนัธ์ 2563 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 

• ตุลาคม 2561 - ปัจจุบนั ศาสตราจารย ์คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 

• มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และ 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 

• 2553 - 2555 หวัหนา้สาขา สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ โลจิสติกส์และ 

การขนส่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 

• 2549 - กนัยายน 2561 รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 

• 2546 - 2549 ผูช่้วยศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 

• 2535 - 2546 อาจารย์ประจํา  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 

ตําแหน่งอื�นๆ 
• 2562 ประธานการจดักลุ่มวิจยัเร่ือง Managing the Global Value Chain ในงาน

สัมมนา Academy of International Business Annual Conference 2019 

กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 

• 2560 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษากิตติมศกัดิ�  Asia New Zealand Foundation โอ๊คแลนด ์ประเทศ

นิวซีแลนด์ 

• 2558 - ปัจจุบนั สมาชิก John Dunning Centre for International Business, Henley Business 

School, University of Reading, สหราชอาณาจกัร 

• 2558 - ปัจจุบนั สมาชิก Emerging Market Internationalization Research Group, The University 

of Sydney Business School, University of Sydney, ประเทศออสเตรเลีย 

• 2556 - 2557 ประธานการจดังาน Euro-Asia Management Studies Association Annual 

Conference 2014 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

• 2556 - 2557 ประธานการจดักลุ่มวิจยัเร่ือง Home Economies and the MNE ในงาน

สัมมนา 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 
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ศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 
 

ประสบการณ์ 
• กุมภาพนัธ์ 2563 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 

• ตุลาคม 2561 - ปัจจุบนั ศาสตราจารย ์คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 

• มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และ 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 

• 2553 - 2555 หวัหนา้สาขา สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ โลจิสติกส์และ 

การขนส่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 

• 2549 - กนัยายน 2561 รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 

• 2546 - 2549 ผูช่้วยศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 

• 2535 - 2546 อาจารย์ประจํา  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 

ตําแหน่งอื�นๆ 
• 2562 ประธานการจดักลุ่มวิจยัเร่ือง Managing the Global Value Chain ในงาน

สัมมนา Academy of International Business Annual Conference 2019 

กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 

• 2560 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษากิตติมศกัดิ�  Asia New Zealand Foundation โอ๊คแลนด ์ประเทศ

นิวซีแลนด์ 

• 2558 - ปัจจุบนั สมาชิก John Dunning Centre for International Business, Henley Business 

School, University of Reading, สหราชอาณาจกัร 

• 2558 - ปัจจุบนั สมาชิก Emerging Market Internationalization Research Group, The University 

of Sydney Business School, University of Sydney, ประเทศออสเตรเลีย 

• 2556 - 2557 ประธานการจดังาน Euro-Asia Management Studies Association Annual 

Conference 2014 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

• 2556 - 2557 ประธานการจดักลุ่มวิจยัเร่ือง Home Economies and the MNE ในงาน

สัมมนา 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 
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ศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 

 
อาชีพหลัก ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื�น 
บริษัทที�เกี�ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี 

บริษัทที�ไม่เกี�ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี 

บริษัทที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) ไม่มี 

กิจการ/องค์กรอื�น 1. รองประธาน (เอเชีย) Euro-Asia Management Studies Association 

2. สมาชิกของ Editorial Advisory Board, Southeast Asia Research 

จํานวนหุ้นที�ถือ (หุ้น) ณ สิ�นปี พ.ศ. 2564 

รายละเอียด 
ณ วันที�  

1 มกราคม 

2564 

ได้มา 
ในปี 2564 

จําหน่าย 
ในปี 2564 

จํานวนหุ้นที� 
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

ในปี 2564 

ณ วันที� 
31 ธันวาคม 

2564 
โดยตนเอง - - - - - 
โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ 

นิติภาวะ 
- - - - - 

* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 

 

การประชุมในปี 2564 การเข้าร่วมประชุม / จํานวนการประชุมทั�งหมด 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั� ง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 4/4 ครั� ง 
การประชุมคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั� ง 
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 4/4 ครั� ง 
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-1/3- 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) (ปิดอากรแสตมป์ �� บาท)  
 

                                         เขยีนที�       
 
 

                    วนัที�     เดอืน    พ.ศ.    
 

(1)        ขา้พเจา้           สญัชาต ิ    
  อยู่บา้นเลขที�   ถนน   ตําบล/แขวง     
  อําเภอ/เขต     จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   
  อเีมล ์     โทรศพัท ์     
 
 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั             พรีเชียส ชิพปิ� ง  จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  
โดยถอืหุน้จํานวนทั �งสิ�นรวม        หุน้   และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                             เสยีง  ดงันี� 
 หุน้สามญั         หุน้   ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                    เสยีง  
 หุน้บุรมิสทิธ ิ        หุน้    ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                               เสยีง 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้  
�.   ชื�อ       นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา  อายุ    62 ปี      อยู่บา้นเลขที� 52/70 ซอยสขมุวทิ 3 (นานาเหนือ)  

ถนน          สุขมุวทิ                                    ตําบล/แขวง      คลองเตยเหนือ               อําเภอ/เขต      วฒันา     
จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร                      รหสัไปรษณีย ์          10110                หรือ 
 

�.   ชื�อ       ศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท ์  อายุ    54      ปี   อยู่บา้นเลขที�    1144/128 อมนัตรา ลุมพนิ ี   
ถนน          พระราม 4                                              ตําบล/แขวง  -  อําเภอ/เขต   สาทร    
จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร                      รหสัไปรษณีย ์          10120                หรือ 
 

�.   ชื�อ ________________________________________ อายุ       ปี  อยู่บา้นเลขที�               
ถนน  ตําบล/แขวง      อําเภอ/เขต    
จงัหวดั               รหสัไปรษณีย ์                      
อเีมล ์(โปรดระบุ)    โทรศพัท ์(โปรดระบุ)     
 

คนหนึ�งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้า  เพื�อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้า ในการประชุมสามญัประจาํปีผู้ถือหุ้นครั �งที� 
1/2565 ในวนัจนัทรที์� 4 เมษายน 2565 เวลา10:30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื�ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) หรอืที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�
อื�นดว้ย  
 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั �งนี� ดงันี� 

 

วาระที� 1   เพื�อรบัรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2564 ซึ�งได้จดัขึ�นในวนัที� 19 เมษายน 2564 
    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี� 
 

   เหน็ดว้ย        ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

วาระที� � เพื�อรบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรบัผลการดาํเนินงานในปี 2564 และรายงานประจาํปี 2564 

ของบริษทัฯ  (ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี�) 

 

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

 

เพื�อพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปีสิ�นสุด วนัที� 

31 ธนัวาคม 2564 ซึ�งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบญัชีแล้ว 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร  

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  
 

  เหน็ดว้ย        ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

วาระที� 4 เพื�อรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 1.50 บาทต่อหุ้นประจาํปี 2564 
(ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี�) 

 

วาระที� 5 เพื�อพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรกาํไรและเงินปันผลงวดสุดท้ายสาํหรบัปี 2564 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี� 
 

 เหน็ดว้ย        ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

วาระที� 6 เพื�อพิจารณาและอนุมติัแต่งตั �งผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจาํปี 2565 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี� 
 

 เหน็ดว้ย        ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

วาระที� 7 เพื�อพิจารณาและอนุมติัการเลือกตั �งกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งของกรรมการที�ต้องออกตามวาระ 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี� 
การแต่งตั �งกรรมการเป็นรายบุคคล  

ชื�อกรรมการ           นายกาํธร ศิลาอ่อน  

  เหน็ดว้ย        ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

ชื�อกรรมการ           นายอิษฎ์ชาญ ชาห์                               

  เหน็ดว้ย        ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

ชื�อกรรมการ            นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต์  

  เหน็ดว้ย        ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

วาระที� 8 เพื�อพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ สาํหรบัปี 2565 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี� 
 

 เหน็ดว้ย        ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
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วาระที� � เพื�อพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินจาํนวน 22.37 ล้านบาท เพื�อเป็นเงินสาํรองสาํหรบักิจกรรมความรบัผิดชอบ 
 ต่อสงัคม 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี� 

 เหน็ดว้ย         ไม่เหน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 
 
 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะนี�ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนั �นไม่ถูกต้องแล ะ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีที�ที�ประชุมมกีารพจิารณาหรอืลง
มตใินเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที�มกีารแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรอืเพิ�มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณา
และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
  
  กจิการใดที�ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามที�ขา้พเจ้าระบุในหนังสอืมอบฉนัทะใหถ้ือเสมอืนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทุกประการ 
 
 
 

 ลงชื�อ                        ผูม้อบฉนัทะ 
                         (                    ) 
 
 
 ลงชื�อ          ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                         (                    ) 
 
 
 ลงชื�อ          ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                         (                    ) 
 
 
 ลงชื�อ          ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                         (                    ) 

หมายเหตุ  
1. ผูถ้อืหุน้ที�มอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุม E-AGM และออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลอืกตั �งกรรมการสามารถเลอืกตั �งกรรมการทั �งชุดหรอืเลอืกตั �งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3.     ในกรณีที�มวีาระที�จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเตมิได้ในใบประจําต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

ตามแนบ 
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วาระที� � เพื�อพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินจาํนวน 22.37 ล้านบาท เพื�อเป็นเงินสาํรองสาํหรบักิจกรรมความรบัผิดชอบ 
 ต่อสงัคม 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี� 

 เหน็ดว้ย         ไม่เหน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 
 
 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะนี�ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนั �นไม่ถูกต้องแล ะ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีที�ที�ประชุมมกีารพจิารณาหรอืลง
มตใินเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที�มกีารแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรอืเพิ�มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณา
และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
  
  กจิการใดที�ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามที�ขา้พเจ้าระบุในหนังสอืมอบฉนัทะใหถ้ือเสมอืนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทุกประการ 
 
 
 

 ลงชื�อ                        ผูม้อบฉนัทะ 
                         (                    ) 
 
 
 ลงชื�อ          ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                         (                    ) 
 
 
 ลงชื�อ          ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                         (                    ) 
 
 
 ลงชื�อ          ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                         (                    ) 

หมายเหตุ  
1. ผูถ้อืหุน้ที�มอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุม E-AGM และออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลอืกตั �งกรรมการสามารถเลอืกตั �งกรรมการทั �งชุดหรอืเลอืกตั �งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3.     ในกรณีที�มวีาระที�จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเตมิได้ในใบประจําต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

ตามแนบ 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 2564 และ 

หนังสือเชิญประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น แบบรูปเล่ม  
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั มหาชน (“บริษัทฯ”) 
 
ในกรณีที�ท่านผูถื้อหุ้นมีความประสงค์ขอรับรายงานประจาํปี 2564 และ/หรือ หนังสือเชิญประชุมสามญั
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แผนกนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) 
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน)  
เลขที� � ถนนสาทรเหนือ ชั�น � 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ����� 
โทรศพัท ์:  66-2-696-8854   โทรสาร : 66-2-236-7654 
อีเมล ์: ir@preciousshipping.com 
 
ชื�อผูถื้อหุน้:                      
ที�อยูใ่นการจดัส่ง:           
             
             
 
เอกสารที�ตอ้งการแบบรูปเล่ม 
 
  รายงานประจาํปี ���4 
  หนงัสือเชิญประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2565 
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ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรับการประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2565 
ของ 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) 
 
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ในฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล (ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฯ”)) ตระหนกัวา่การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูมี้ส่วนไดเ้สีย อนั

รวมถึงผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบอาํนาจจากบุคคลดงักล่าว กรรมการบริษทั ที�ปรึกษากฎหมาย ผูส้อบบญัชี และผูเ้ขา้ร่วมประชุม

รายอื�น ๆ (“เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล”) มีความสาํคญัและควรไดรั้บการปฏิบติัอยา่งระมดัระวงัสูงสุด ทั�งนี�  บริษทัฯ ไดป้ระกาศ

นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (“นโยบายฯ”) ของบริษทัฯ เมื�อวนัที� 16 สิงหาคม 2564 ซึ�งยดึหลกัเกณฑต์าม พรบ.คุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลฯ เพื�อกาํหนดกระบวนการของบริษทัฯ ในการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูล และสิทธิต่าง ๆ ของเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคล โดยเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถศึกษานโยบายดงักล่าวเพิ�มเติมไดบ้นเว็บไซต์ของบริษทัฯ ตามลิ�งค์

ดา้นบน หรือ QR Code ทา้ยประกาศฉบบันี�  
 
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี�จดัทาํขึ�นเพื�อแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช ้

และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล (ดงัที�ไดนิ้ยามไวใ้นนโยบายฯ) ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลซึ� งเกี�ยวขอ้งกบัการประชุมสามญั

ประจาํปีผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2565 (“การประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นฯ”)  ซึ�งเป็นการจาํเป็นที�บริษทัฯ จะตอ้งเก็บรวมรวม และ/

หรือใช ้ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (เช่น ชื�อ นามสกุล ที�อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ภาพถ่าย หมายเลขประจาํตวั

ประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง เลขทะเบียนผูถื้อหุ้นหลกัทรัพย ์อีเมล์ IP Address และขอ้มูลอื�น ๆ) สําหรับการ

ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ฯ ซึ�งถูกส่งมายงับริษทัฯ 
 
1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ตามวตัถุประสงคแ์ละฐานการ

ประมวลผลทางกฎหมาย ดงัต่อไปนี�  
 

1.1 การปฏิบัติหน้าที�ตามกฎหมาย (Legal Obligations) 

บริษทัฯ อาจเก็บรวบรวมและใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เพื�อเรียกประชุม เตรียมการ และ

ดาํเนินการจดัการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นฯ ซึ�งรวมถึงการยืนยนัตวัตนและยืนยนัสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วน

บุคคลในการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นฯ และเพื�อดาํเนินการอื�นใด (รวมถึงการจ่ายเงินปันผล) เพื�อให้

เป็นตามระเบียบวาระการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นฯ และเป็นไปกฎหมายและระเบียบขอ้บังคบัอื�น ๆ ที�

เกี�ยวขอ้ง 
 

1.2 ความจําเป็นเพื�อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests) 

บริษทัฯ อาจเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเพื�อวตัถุประสงคใ์นการจดัจดัเตรียม

รายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นฯ และเก็บบนัทึกการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นฯ รวมถึงบนัทึกการ

เขา้ร่วมประชุมของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงเพื�อการกระทาํอื�นใดอนัเกี�ยวขอ้งกบัการประชุมสามญัประจาํปี

ผูถื้อหุน้ฯ 
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บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ในฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล (ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฯ”)) ตระหนกัวา่การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูมี้ส่วนไดเ้สีย อนั

รวมถึงผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบอาํนาจจากบุคคลดงักล่าว กรรมการบริษทั ที�ปรึกษากฎหมาย ผูส้อบบญัชี และผูเ้ขา้ร่วมประชุม

รายอื�น ๆ (“เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล”) มีความสาํคญัและควรไดรั้บการปฏิบติัอยา่งระมดัระวงัสูงสุด ทั�งนี�  บริษทัฯ ไดป้ระกาศ

นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (“นโยบายฯ”) ของบริษทัฯ เมื�อวนัที� 16 สิงหาคม 2564 ซึ�งยดึหลกัเกณฑต์าม พรบ.คุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลฯ เพื�อกาํหนดกระบวนการของบริษทัฯ ในการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูล และสิทธิต่าง ๆ ของเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคล โดยเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถศึกษานโยบายดงักล่าวเพิ�มเติมไดบ้นเว็บไซต์ของบริษทัฯ ตามลิ�งค์

ดา้นบน หรือ QR Code ทา้ยประกาศฉบบันี�  
 
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี�จดัทาํขึ�นเพื�อแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช ้

และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล (ดงัที�ไดนิ้ยามไวใ้นนโยบายฯ) ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลซึ� งเกี�ยวขอ้งกบัการประชุมสามญั

ประจาํปีผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2565 (“การประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นฯ”)  ซึ�งเป็นการจาํเป็นที�บริษทัฯ จะตอ้งเก็บรวมรวม และ/
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บริษทัฯ อาจเก็บรวบรวมและใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เพื�อเรียกประชุม เตรียมการ และ

ดาํเนินการจดัการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นฯ ซึ�งรวมถึงการยืนยนัตวัตนและยืนยนัสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วน
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บริษทัฯ อาจบนัทึกภายถ่าย บนัทึกเสียง และบนัทึกภาพเคลื�อนไหว ระหวา่งการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ฯ ซึ�ง

อาจมีขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลปรากฏอยู่ เพื�อวตัถุประสงค์ในการบนัทึก การรายงาน และ/

หรือเผยแพร่บนัทึกดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

 
2. แหล่งที�มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรงจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ทั�งนี�  

บริษทัฯ อาจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลผ่านบุคคลที�สามที�น่าเชื�อถือ เช่น บริษทัศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (TSD) และ/หรือ บริษทัหลกัทรัพยต์่าง ๆ 
 

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ อาจจาํเป็นจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นกฎหมาย และ/

หรือระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ บริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที�สาม ซึ� งมี

ส่วนเกี�ยวขอ้งในการจดัการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นฯ รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะผูใ้ห้บริการการจดัประชุมผา่น

ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ และ/หรือ ผูใ้หบ้ริการส่งไปรษณีย ์
 
บริษทัฯ เปิดเผยรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นฯ ซึ� งมีขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลแก่

หน่วยงานต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และยงัได้เปิดเผยรายงานการประชุม ภาพถ่าย และบนัทึกภาพเคลื�อนไหว ของการ

ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ฯ บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
 
บริษทัฯ ดาํเนินการเพื�อใหแ้น่ใจวา่การเปิดเผยดงักล่าวนั�นอยูใ่นขอบเขตที�จาํเป็นเท่านั�น 
 

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ อาจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไวต้ลอดระยะเวลาตราบเท่าที�จาํเป็นตอ้งใช้ข้อมูล

เพื�อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ที�ไดแ้จง้ไวข้า้งตน้ ทั�งนี�  บริษทัฯ คาดหมายว่าจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัที�บริษทัฯ ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคล เมื�อพน้ระยะเวลาดงักล่าว บริษทัฯ 

จะทาํลายขอ้มูลเหล่านั�นหรือทาํใหเ้ป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถระบุตวับุคคลได ้
 

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิเรียกร้องขอให้ดาํเนินการใด ๆ ต่อขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น สิทธิในการเพิกถอนความ

ยินยอม สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง สิทธิในการลบขอ้มูลส่วน

บุคคล สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในการโอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล และ สิทธิในการคดัคา้นการ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ทั�งนี�  เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถใชสิ้ทธิใด ๆ เหล่านี�ตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลของบริษทัฯ 

 

 

70 



6. ช่องทางการติดต่อ 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล:  บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) 
         (66) 02-696-8800          legal@ preciousshipping.com 
 
เจ้าหน้าที�คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:  คุณสิรสา สุภาวศิน  
          (66) 02-696-8854        sirasa@preciousshipping.com 

 
 

ท่านสามารถศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดท้ี ่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ 

            

             

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