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วันจันทรที่ 10 เมษายน 2566 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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หนา้ 1 จาก 12 

วนัท่ี 7 มีนาคม 2566 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2566 (“ประชุมผู้ถือหุ้น”) 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 
เอกสารแนบ   
1.  ส าเนารายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2565 
2. รายงานประจ าปี 2565 พร้อมงบการเงินประจ าปี 2565 ท่ีตรวจสอบแลว้ของบริษทัฯ ในรูปแบบ QR Code 
3. ประวติักรรมการท่านท่ีตอ้งออกตามวาระและไดรั้บการเสนอช่ือให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกคร้ัง 
4. ประวติัของบุคคลท่ีเสนอเพ่ือรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและค านิยามของกรรมการอิสระ 
5. ขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และการมอบฉนัทะ 
6. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เก่ียวกบัวาระการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้น 
7. ประวติักรรมการอิสระของบริษทัฯ ส าหรับการมอบฉนัทะ และหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2565 และ/หรือ ขอรับหนงัสือเชิญประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2566 

แบบรูปเล่ม   
9.  ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice)  
 

เน่ืองด้วยคณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีมติก าหนดวันประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2566 ในวันจันทร์ที่ 10 
เมษายน 2566 เวลา 10.30 นาฬิกา ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยระเบียบวาระการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นมี
ดงัต่อไปน้ี  
 

1. เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2565 ซ่ึงได้จัดขึน้ในวันที่ 4 เมษายน 2565 

เหตุผลและข้อเท็จจริง ส าเนารายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้ือหุ้นคร้ังที่ 1/2565 ซ่ึงได้จัดขึ้นในวนัท่ี 
4 เมษายน 2565 ปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นฉบบัน้ี    

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2565 ซ่ึงได้
จดัขึ้นในวนัท่ี 4 เมษายน 2565 

 
2. เพ่ือรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2565 และรายงานประจ าปี 2565 ของ

บริษัทฯ 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  รายงานจากคณะกรรมการบริษทัฯไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจ าปี 2565 ของบริษทัฯในหนา้ 
4 ถึง 50 ซ่ึงไดแ้นบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นฉบบัน้ี ทั้งน้ี รายงานประจ าปี 2565 ปรากฏตาม เอกสารแนบ 2  
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หนา้ 1 จาก 12 

วนัท่ี 7 มีนาคม 2566 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2566 (“ประชุมผู้ถือหุ้น”) 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 
เอกสารแนบ   
1.  ส าเนารายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2565 
2. รายงานประจ าปี 2565 พร้อมงบการเงินประจ าปี 2565 ท่ีตรวจสอบแลว้ของบริษทัฯ ในรูปแบบ QR Code 
3. ประวติักรรมการท่านท่ีตอ้งออกตามวาระและไดรั้บการเสนอช่ือให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกคร้ัง 
4. ประวติัของบุคคลท่ีเสนอเพ่ือรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและค านิยามของกรรมการอิสระ 
5. ขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และการมอบฉนัทะ 
6. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เก่ียวกบัวาระการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้น 
7. ประวติักรรมการอิสระของบริษทัฯ ส าหรับการมอบฉนัทะ และหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2565 และ/หรือ ขอรับหนงัสือเชิญประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2566 

แบบรูปเล่ม   
9.  ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice)  
 

เน่ืองด้วยคณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีมติก าหนดวันประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2566 ในวันจันทร์ที่ 10 
เมษายน 2566 เวลา 10.30 นาฬิกา ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยระเบียบวาระการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นมี
ดงัต่อไปน้ี  
 

1. เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2565 ซ่ึงได้จัดขึน้ในวันที่ 4 เมษายน 2565 

เหตุผลและข้อเท็จจริง ส าเนารายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้ือหุ้นคร้ังที่ 1/2565 ซ่ึงได้จัดขึ้นในวนัท่ี 
4 เมษายน 2565 ปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นฉบบัน้ี    

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2565 ซ่ึงได้
จดัขึ้นในวนัท่ี 4 เมษายน 2565 

 
2. เพ่ือรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2565 และรายงานประจ าปี 2565 ของ

บริษัทฯ 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  รายงานจากคณะกรรมการบริษทัฯไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจ าปี 2565 ของบริษทัฯในหนา้ 
4 ถึง 50 ซ่ึงไดแ้นบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นฉบบัน้ี ทั้งน้ี รายงานประจ าปี 2565 ปรากฏตาม เอกสารแนบ 2  
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หนา้ 2 จาก 12 

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรรับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริษทัฯ ส าหรับผลการด าเนินงาน
ในปี 2565 และรายงานประจ าปี 2565 ของบริษทัฯ 

 
3. เพ่ือพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด วันท่ี 

31 ธันวาคม 2565 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว 

เหตุผลและข้อเท็จจริง 

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

• คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติังบแสดงฐานะการเงิน
และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชี
แลว้ โดยไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจ าปี 2565 ในหนา้ 270 ถึง 367 ซ่ึงไดแ้นบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม
ผูถื้อหุ้นฉบบัน้ี ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีอย่างไม่มีเง่ือนไข ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ซ่ึงไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจ าปี 2565 เช่นกนั  

ความเห็นคณะกรรมการ  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และงบก าไร
ขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแลว้ 
 

4. เพ่ือรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจ าปี 2565 

เหตุผลและข้อเท็จจริง ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
ขอ้ 53 ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นคร้ังคราวได ้เม่ือปรากฏแก่
คณะกรรมการบริษทัฯ ว่าบริษทัฯ มีก าไรและก าไรสะสมพอสมควรท่ีจะกระท าเช่นนั้นได ้ และเม่ือไดจ้่ายเงินปันผล
แลว้ให้รายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นทราบในคราวถดัไป 

เงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงได้จ่ายระหว่างปี 2565 มีดังต่อไปนี ้
เงินปันผลระหว่างกาลคร้ังที่ 1 

• จ านวน 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
• อนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2565 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565 
• จากก าไรสะสม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
• วนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วนัท่ี 25 พฤษภคม 2565 
• วนัจ่ายเงินปันผล คือ วนัท่ี 8 มิถุนายน 2565 

 
 

หนา้ 3 จาก 12 

เงินปันผลระหว่างกาลคร้ังที่ 2 
• จ านวน 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
• อนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2565 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2565 
• จากก าไรสะสม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
• วนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วนัท่ี 29 สิงหาคม 2565 
• วนัจ่ายเงินปันผล คือ วนัท่ี 12 กนัยายน 2565 

 
เงินปันผลระหว่างกาลคร้ังที่ 3 

• จ านวน 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
• อนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2565 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 
• จากก าไรสะสม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
• วนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 
• วนัจ่ายเงินปันผล คือ วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2565 

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 1.50 บาทต่อหุ้น โดยแบ่งจ่าย
สามคร้ังตามท่ีไดร้ะบุขา้งตน้ส าหรับหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

 
5. เพ่ือพจิารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรและเงินปันผลงวดสุดท้ายส าหรับปี 2565 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  

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

• ส าหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอเงินปันผลรวมจ านวน 1.75 บาท ต่อหุ้นจากก าไรสะสม ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 และเน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ระกาศและจ่ายปันผลระหว่างกาลไป
แลว้สามคร้ังรวม 1.50 บาท ต่อหุ้นในระหว่างปี 2565 ดงันั้น จึงเหลือเงินปันผลอีกจ านวน 0.25 บาทต่อหุน้ 
ซ่ึงเป็นเงินปันผลงวดสุดทา้ยส าหรับหุ้นสามญัของบริษทัฯ ประจ าปี 2565  

• ทั้งน้ี เงินปันผลงวดสุดทา้ย จ านวน 0.25 บาทต่อหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ มาจากเงินปันผลท่ีบริษทัฯ รับจาก
บริษทัย่อยซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ดงันั้น ผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาของบริษทัฯ จึงไม่
สามารถเครดิตภาษีเงินไดส้ าหรับเงินปันผลซ่ึงจ่ายโดยบริษทัฯ ในคร้ังน้ี 
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ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรรับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริษทัฯ ส าหรับผลการด าเนินงาน
ในปี 2565 และรายงานประจ าปี 2565 ของบริษทัฯ 

 
3. เพ่ือพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด วันท่ี 

31 ธันวาคม 2565 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว 

เหตุผลและข้อเท็จจริง 

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

• คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติังบแสดงฐานะการเงิน
และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชี
แลว้ โดยไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจ าปี 2565 ในหนา้ 270 ถึง 367 ซ่ึงไดแ้นบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม
ผูถื้อหุ้นฉบบัน้ี ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีอย่างไม่มีเง่ือนไข ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ซ่ึงไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจ าปี 2565 เช่นกนั  

ความเห็นคณะกรรมการ  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และงบก าไร
ขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแลว้ 
 

4. เพ่ือรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจ าปี 2565 

เหตุผลและข้อเท็จจริง ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
ขอ้ 53 ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นคร้ังคราวได ้เม่ือปรากฏแก่
คณะกรรมการบริษทัฯ ว่าบริษทัฯ มีก าไรและก าไรสะสมพอสมควรท่ีจะกระท าเช่นนั้นได ้ และเม่ือไดจ้่ายเงินปันผล
แลว้ให้รายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นทราบในคราวถดัไป 

เงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงได้จ่ายระหว่างปี 2565 มีดังต่อไปนี ้
เงินปันผลระหว่างกาลคร้ังที่ 1 

• จ านวน 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
• อนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2565 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565 
• จากก าไรสะสม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
• วนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วนัท่ี 25 พฤษภคม 2565 
• วนัจ่ายเงินปันผล คือ วนัท่ี 8 มิถุนายน 2565 
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เงินปันผลระหว่างกาลคร้ังที่ 2 
• จ านวน 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
• อนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2565 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2565 
• จากก าไรสะสม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
• วนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วนัท่ี 29 สิงหาคม 2565 
• วนัจ่ายเงินปันผล คือ วนัท่ี 12 กนัยายน 2565 

 
เงินปันผลระหว่างกาลคร้ังที่ 3 

• จ านวน 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
• อนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2565 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 
• จากก าไรสะสม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
• วนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 
• วนัจ่ายเงินปันผล คือ วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2565 

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 1.50 บาทต่อหุ้น โดยแบ่งจ่าย
สามคร้ังตามท่ีไดร้ะบุขา้งตน้ส าหรับหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

 
5. เพ่ือพจิารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรและเงินปันผลงวดสุดท้ายส าหรับปี 2565 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  

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

• ส าหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอเงินปันผลรวมจ านวน 1.75 บาท ต่อหุ้นจากก าไรสะสม ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 และเน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ระกาศและจ่ายปันผลระหว่างกาลไป
แลว้สามคร้ังรวม 1.50 บาท ต่อหุ้นในระหว่างปี 2565 ดงันั้น จึงเหลือเงินปันผลอีกจ านวน 0.25 บาทต่อหุน้ 
ซ่ึงเป็นเงินปันผลงวดสุดทา้ยส าหรับหุ้นสามญัของบริษทัฯ ประจ าปี 2565  

• ทั้งน้ี เงินปันผลงวดสุดทา้ย จ านวน 0.25 บาทต่อหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ มาจากเงินปันผลท่ีบริษทัฯ รับจาก
บริษทัย่อยซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ดงันั้น ผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาของบริษทัฯ จึงไม่
สามารถเครดิตภาษีเงินไดส้ าหรับเงินปันผลซ่ึงจ่ายโดยบริษทัฯ ในคร้ังน้ี 
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• ปัจจุบนั บริษทัฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายเต็มจ านวนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 55 ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิไวเ้ป็น
ทุนส ารองตามกฎหมาย 

• นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้สนอให้วนัท่ี 24 เมษายน 2566 เป็นวนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (Record 
Date) ในการรับเงินปันผลตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยให้
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวแก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2566 

• ตารางสรุปความสามารถในการท าก าไรและฐานะการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปี 2565 และ ปี 2564 
มีดงัต่อไปน้ี 

รายการ ปี 2565 ปี 2564 
1. ก าไร (ขาดทุน)  

- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
- จากงบการเงินรวม 

 

 
3,407.10 ลา้นบาท 
4,850.79 ลา้นบาท 

 
1,147.78 ลา้นบาท 
4,474.93 ลา้นบาท 

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

 

    
2.19 บาทต่อหุน้ 
3.11 บาทต่อหุน้ 

    
0.74 บาทต่อหุน้ 
2.87 บาทต่อหุน้ 

3. รวมเงินปันผลในรูปเงินสดต่อหุ้น  1.75 บาท  1.75 บาท  
3.1 รวมเงินปันผลระหว่างกาล 

(บาทต่อหุ้น) 1.50 บาท  1.50 บาท  

3.2 เงินปันผลงวดสุดทา้ย 
(บาทต่อหุ้น) 0.25 บาท 0.25 บาท 

4. อัตราการจ่ายเงินปันผล 
- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
- จากงบการเงินรวม 

 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 56 

ร้อยละ 236 
ร้อยละ 61 

อตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2565 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และสูงกว่าอตัราขั้นต ่าท่ี
ก าหนดภายใตน้โยบายการจ่ายเงินปันผล 

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2565 รวมจ านวน 1.75 บาทต่อหุ้น 
จากก าไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และเน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ระกาศและจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลไปแลว้สามคร้ังรวม 1.50 บาทต่อหุ้นในระหว่างปี 2565 ดงันั้น จึงเหลือเงินปันผลอีกจ านวน 0.25 บาท
ต่อหุ้น ซ่ึงจะจ่ายเป็นเงินปันผลงวดสุดทา้ยแก่ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ ส าหรับปี 2565 
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ทั้งน้ี ก าหนดให้วนัท่ี 24 เมษายน 2566 เป็นวนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผลตามมาตรา 225 
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยให้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวแก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 
2566 

 

6. เพ่ือพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2566 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  

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

• คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการไดพ้ิจารณา และมีความเห็นว่า ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ท่ี
เสนอส าหรับปี 2566 มีความเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นบริษทัตรวจสอบบญัชี
ที่มีช่ือเสียง มีความเป็นอิสระและมีผลการท างานท่ีน่าพอใจในช่วงท่ีผ่านมา โดยบริษทั ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตั้งแต่ปี 2544  

• คณะกรรมการบริษทัฯ โดยค าแนะน าจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ จึงเสนอให้แต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชี ซ่ึงมีเลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงัต่อไปน้ี จากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับปี 2566 และมีค่าสอบบญัชีประจ าปี ไม่เกิน 2.15 ลา้นบาท แยกต่างหากจาก
ค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็  

1. นายวรพจน์ อ านวยพาณิชย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4640  
2. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธ์ุ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 เป็นผูส้อบบัญชีของ

บริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2565 
3. นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958  
4. นางพูนนารถ เผา่เจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238  

โดยผูส้อบบญัชีทุกคนดงักล่าวขา้งตน้มีคุณสมบติัในการปฏิบติังานตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทัฯ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั  
ส านักงาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีคุณสมบติัของบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ท า
หนา้ท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ทุกท่านไม่มีความสัมพนัธ์ หรือผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทัฯ และบริษทัย่อยของบริษทัฯ กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิท
ของบุคคลดงักล่าว 
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• ปัจจุบนั บริษทัฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายเต็มจ านวนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 55 ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิไวเ้ป็น
ทุนส ารองตามกฎหมาย 

• นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้สนอให้วนัท่ี 24 เมษายน 2566 เป็นวนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (Record 
Date) ในการรับเงินปันผลตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยให้
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวแก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2566 

• ตารางสรุปความสามารถในการท าก าไรและฐานะการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปี 2565 และ ปี 2564 
มีดงัต่อไปน้ี 

รายการ ปี 2565 ปี 2564 
1. ก าไร (ขาดทุน)  

- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
- จากงบการเงินรวม 

 

 
3,407.10 ลา้นบาท 
4,850.79 ลา้นบาท 

 
1,147.78 ลา้นบาท 
4,474.93 ลา้นบาท 

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

 

    
2.19 บาทต่อหุน้ 
3.11 บาทต่อหุน้ 

    
0.74 บาทต่อหุน้ 
2.87 บาทต่อหุน้ 

3. รวมเงินปันผลในรูปเงินสดต่อหุ้น  1.75 บาท  1.75 บาท  
3.1 รวมเงินปันผลระหว่างกาล 

(บาทต่อหุ้น) 1.50 บาท  1.50 บาท  

3.2 เงินปันผลงวดสุดทา้ย 
(บาทต่อหุ้น) 0.25 บาท 0.25 บาท 

4. อัตราการจ่ายเงินปันผล 
- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
- จากงบการเงินรวม 

 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 56 

ร้อยละ 236 
ร้อยละ 61 

อตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2565 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และสูงกว่าอตัราขั้นต ่าท่ี
ก าหนดภายใตน้โยบายการจ่ายเงินปันผล 

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2565 รวมจ านวน 1.75 บาทต่อหุ้น 
จากก าไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และเน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ระกาศและจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลไปแลว้สามคร้ังรวม 1.50 บาทต่อหุ้นในระหว่างปี 2565 ดงันั้น จึงเหลือเงินปันผลอีกจ านวน 0.25 บาท
ต่อหุ้น ซ่ึงจะจ่ายเป็นเงินปันผลงวดสุดทา้ยแก่ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ ส าหรับปี 2565 
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ทั้งน้ี ก าหนดให้วนัท่ี 24 เมษายน 2566 เป็นวนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผลตามมาตรา 225 
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยให้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวแก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 
2566 

 

6. เพ่ือพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2566 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  

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

• คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการไดพ้ิจารณา และมีความเห็นว่า ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ท่ี
เสนอส าหรับปี 2566 มีความเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นบริษทัตรวจสอบบญัชี
ที่มีช่ือเสียง มีความเป็นอิสระและมีผลการท างานท่ีน่าพอใจในช่วงท่ีผ่านมา โดยบริษทั ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตั้งแต่ปี 2544  

• คณะกรรมการบริษทัฯ โดยค าแนะน าจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ จึงเสนอให้แต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชี ซ่ึงมีเลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงัต่อไปน้ี จากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับปี 2566 และมีค่าสอบบญัชีประจ าปี ไม่เกิน 2.15 ลา้นบาท แยกต่างหากจาก
ค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็  

1. นายวรพจน์ อ านวยพาณิชย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4640  
2. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธ์ุ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 เป็นผูส้อบบัญชีของ

บริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2565 
3. นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958  
4. นางพูนนารถ เผา่เจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238  

โดยผูส้อบบญัชีทุกคนดงักล่าวขา้งตน้มีคุณสมบติัในการปฏิบติังานตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทัฯ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั  
ส านักงาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีคุณสมบติัของบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ท า
หนา้ท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ทุกท่านไม่มีความสัมพนัธ์ หรือผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทัฯ และบริษทัย่อยของบริษทัฯ กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิท
ของบุคคลดงักล่าว 
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รายละเอียดของค่าสอบบญัชี และค่าตอบแทนจากการให้บริการดา้นอื่น  ๆ ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัการสอบ
บญัชีส าหรับบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ให้กบับริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ดงัต่อไปน้ี  

รายการ ปี 2566 (ปีที่เสนอ) ปี 2565 
ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ  2.15 ลา้นบาท 2.15 ลา้นบาท 
ค่าสอบบญัชีส าหรับบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนใน ประเทศไทย 
และ 1 บริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ  

2.29 ลา้นบาท 2.42 ลา้นบาท 

ค่าตอบแทนจากการให้บริการดา้นอืน่ ๆ ไดแ้ก่ 
- ส าหรับรายงานของผูส้อบบญัชีเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 
- ส าหรับการสอบทานทางบญัชีในบริษทัย่อยท่ี              

จดทะเบียนในต่างประเทศบางแห่ง* (เพื่อใชใ้น               
การออกงบการเงินรวม) 

 
0.13 ลา้นบาท 

 
0 91 ลา้นบาท 

 
0.15 ลา้นบาท 

 
0 91 ลา้นบาท 

รวม 5.48 ล้านบาท 5.63 ล้านบาท 

*    งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศของบริษัทฯ  มีการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรายอ่ืน อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัคงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแลให้งบการเงินดังกล่าวแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
ตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ  

ความเห็นคณะกรรมการ  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติัและแต่งตั้งผูส้อบบญัชีทั้งหมดตามรายช่ือขา้งตน้ (หรือผูส้อบ
บญัชีอื่นตามท่ีไดอ้ธิบายขา้งตน้) จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 โดยมีค่าสอบบญัชีประจ าปีไม่เกิน 2.15  ลา้นบาท แยกต่างหากจากค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ 
  

7.     เพ่ือพจิารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

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

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

• กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลากว่าผูใ้ด
จะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการ ผูอ้อก
จากต าแหน่งไปนั้นอาจจะไดรั้บเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้ 

• บริษทัฯ ไดป้ระกาศบนเวบ็ไซต์ เพื่อเปิดโอกาสให้กบัผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็น
กรรมการบริษทัฯ ล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดเสนอช่ือบุคคลดงักล่าว 
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• กรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระ มีดงัต่อไปน้ี 

ล าดับที่ ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

(ณ วันประชุม
สามัญประจ าปี 
ผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 

1/2565) 

ระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

(ณ วันประชุม 
สามัญประจ าปี 
ผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 

1/2568) 
1 นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม 

 

กรรมการผูจ้ดัการ / 
กรรมการบริหาร / 
กรรมการความยัง่ยนืและ
บริหารความเส่ียง 

29 ปี 32 ปี 

2 นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการ  24 ปี 27 ปี 

3 นายกอตมั คูรานา กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการ (การเงิน) 

3 ปี 6 ปี 

4 นางสาวสิรสา สุภาวศิน กรรมการ 2 ปี 5 ปี 

• บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในคร้ังน้ีได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการสรรหา ถึงความหลากหลายในคุณสมบติัของคณะกรรมการ ซ่ึง
รวมถึง เพศ  อายุ คุณวุฒิ ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และความสามารถ (รวมทั้งผลการปฏิบติังานใน
ฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมา)  

• ตามขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่าควรให้กรรมการดงักล่าว
ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ารับต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง ซ่ึงกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาตาม
กระบวนการสรรหาท่ีบริษทัฯ ก าหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง อีกทั้ง เป็น
ผูท้รงคุณวุฒิ มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมเป็นอย่างย่ิง และมีประสบการณ์อนักวา้งขวางเก่ียวกบัธุรกิจการคา้ 
การเงิน และการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ อนัเก่ียวขอ้งและเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ 
ซ่ึงเป็นท่ีคาดหมายว่าบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์ ข้อเสนอแนะและ
วิสัยทศัน์ของท่านเหล่าน้ีท่ีจะไดน้ ามาสู่คณะกรรมการบริษทัฯ 
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รายละเอียดของค่าสอบบญัชี และค่าตอบแทนจากการให้บริการดา้นอื่น  ๆ ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัการสอบ
บญัชีส าหรับบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ให้กบับริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ดงัต่อไปน้ี  

รายการ ปี 2566 (ปีที่เสนอ) ปี 2565 
ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ  2.15 ลา้นบาท 2.15 ลา้นบาท 
ค่าสอบบญัชีส าหรับบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนใน ประเทศไทย 
และ 1 บริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ  

2.29 ลา้นบาท 2.42 ลา้นบาท 

ค่าตอบแทนจากการให้บริการดา้นอืน่ ๆ ไดแ้ก่ 
- ส าหรับรายงานของผูส้อบบญัชีเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 
- ส าหรับการสอบทานทางบญัชีในบริษทัย่อยท่ี              

จดทะเบียนในต่างประเทศบางแห่ง* (เพื่อใชใ้น               
การออกงบการเงินรวม) 

 
0.13 ลา้นบาท 

 
0 91 ลา้นบาท 

 
0.15 ลา้นบาท 

 
0 91 ลา้นบาท 

รวม 5.48 ล้านบาท 5.63 ล้านบาท 

*    งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศของบริษัทฯ  มีการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรายอ่ืน อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัคงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแลให้งบการเงินดังกล่าวแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
ตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ  

ความเห็นคณะกรรมการ  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติัและแต่งตั้งผูส้อบบญัชีทั้งหมดตามรายช่ือขา้งตน้ (หรือผูส้อบ
บญัชีอื่นตามท่ีไดอ้ธิบายขา้งตน้) จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 โดยมีค่าสอบบญัชีประจ าปีไม่เกิน 2.15  ลา้นบาท แยกต่างหากจากค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ 
  

7.     เพ่ือพจิารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

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

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

• กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลากว่าผูใ้ด
จะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการ ผูอ้อก
จากต าแหน่งไปนั้นอาจจะไดรั้บเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้ 

• บริษทัฯ ไดป้ระกาศบนเวบ็ไซต์ เพื่อเปิดโอกาสให้กบัผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็น
กรรมการบริษทัฯ ล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดเสนอช่ือบุคคลดงักล่าว 
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• กรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระ มีดงัต่อไปน้ี 

ล าดับที่ ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

(ณ วันประชุม
สามัญประจ าปี 
ผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 

1/2565) 

ระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

(ณ วันประชุม 
สามัญประจ าปี 
ผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 

1/2568) 
1 นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม 

 

กรรมการผูจ้ดัการ / 
กรรมการบริหาร / 
กรรมการความยัง่ยนืและ
บริหารความเส่ียง 

29 ปี 32 ปี 

2 นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการ  24 ปี 27 ปี 

3 นายกอตมั คูรานา กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการ (การเงิน) 

3 ปี 6 ปี 

4 นางสาวสิรสา สุภาวศิน กรรมการ 2 ปี 5 ปี 

• บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในคร้ังน้ีได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการสรรหา ถึงความหลากหลายในคุณสมบติัของคณะกรรมการ ซ่ึง
รวมถึง เพศ  อายุ คุณวุฒิ ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และความสามารถ (รวมทั้งผลการปฏิบติังานใน
ฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมา)  

• ตามขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่าควรให้กรรมการดงักล่าว
ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ารับต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง ซ่ึงกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาตาม
กระบวนการสรรหาท่ีบริษทัฯ ก าหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง อีกทั้ง เป็น
ผูท้รงคุณวุฒิ มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมเป็นอย่างย่ิง และมีประสบการณ์อนักวา้งขวางเก่ียวกบัธุรกิจการคา้ 
การเงิน และการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ อนัเก่ียวขอ้งและเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ 
ซ่ึงเป็นท่ีคาดหมายว่าบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์ ข้อเสนอแนะและ
วิสัยทศัน์ของท่านเหล่าน้ีท่ีจะไดน้ ามาสู่คณะกรรมการบริษทัฯ 
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• ประวติัของกรรมการทั้ง 4 ท่าน รวมทั้งขอ้มูลจ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ปรากฏ
ตาม เอกสารแนบ 3 พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้ารับ
ต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี  

  1. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม  กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร / 
       กรรมการความยัง่ยืนและบริหารความเส่ียง  
  2. นายคูชรู คาลี วาเดีย   กรรมการ   
  3. นายกอตมั คูรานา   กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
       กรรมการ (การเงิน) 
  4. นางสาวสิรสา สุภาวศิน    กรรมการ 
 
8.   เพ่ือพจิารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  
• ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 15 ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการคนใหม่ดว้ยคะแนนเสียงส่วน

ใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

• คณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณาแลว้ เห็นว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบติั
เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบักรรมการอิสระ 

• คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการสรรหา ได้กลัน่กรองและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความ
หลากหลายของคุณสมบติัของบุคคลท่ีเสนอ ซ่ึงรวมถึง เพศ  อาย ุคุณวุฒิ ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และ
ความสามารถ  

• คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการสรรหาได้เสนอให้แต่งตั้ง คุณคิวยู (แจ็คก้ี) หวงั เข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระ หลงัจากไดก้ลัน่กรองและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงคุณสมบติั ซ่ึงเก่ียวขอ้งและ
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถของคุณคิวยู 
(แจ็คก้ี) หวงั ประวติัของคุณคิวยู (แจ็คก้ี) หวงั ปรากฏตาม เอกสารแนบ 4 พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม
ฉบบัน้ี  

• คุณคิวย ู(แจ็คก้ี) หวงั รวมทั้งกรรมการอิสระทุกท่าน ไม่มีความสัมพนัธ์ รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้
กนักบับริษทัฯ บริษทัในเครือ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ อนัอาจท าให้มีผลต่อการขาด
ความเป็นอิสระในการพิจารณา และแสดงความเห็น 

  

 
 

หนา้ 9 จาก 12 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่าคุณคิวยู (แจ็คก้ี) หวงั มีความเหมาะสม และได้
เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์อย่างมากมายท่ีท่านจะสร้างให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และต่อบริษัทฯ ดังนั้ น 
คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งคุณคิวย ู(แจ็คก้ี) หวงั เป็นกรรมการอิสระ  
 

9. เพ่ือพจิารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ส าหรับปี 2566 
เหตุผลและข้อเท็จจริง  

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

• คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนจากมาตรฐานสากล  ฐานะทางการเงินและ
ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และไดเ้ปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนรวมทั้งบริษทัในกลุ่มขนส่งทั้ง
ในประเทศไทยและต่างประเทศ  

• ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ เปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอื่นในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบริษทัในกลุ่มเดียวกนั พร้อมกบัรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ
ท่ีบริษทัฯ จ่ายไปในปี 2565 ไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจ าปี 2565 ในหนา้ 237 ถึง 239 

• ในส่วนของหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กิจการไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจ าปี 2565 ในหน้า 217 ถึง 221 

• คณะกรรมการบริษทัฯ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ขอเสนอค่าตอบแทน
กรรมการส าหรับปี 2565 ในรูปแบบค่าตอบแทนประจ า และไม่มีค่าตอบแทนอื่น โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็น
รายไตรมาส ๆ ละเท่า ๆ กนั* ดงัต่อไปน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ส าหรับต าแหน่ง ค่าตอบแทนที่เสนอ 
ส าหรับปี 2566 ค่าตอบแทนในปี 2565 

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

กรรมการบริษทั 550,000 บาท 550,000 บาท 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ก ากบัดูแลกิจการ  
(ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมส าหรับกรรมการชุดยอ่ย) 

400,000 บาท 400,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ  
(ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมส าหรับกรรมการชุดยอ่ย)  200,000 บาท 200,000 บาท 
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หนา้ 8 จาก 12 

• ประวติัของกรรมการทั้ง 4 ท่าน รวมทั้งขอ้มูลจ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ปรากฏ
ตาม เอกสารแนบ 3 พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้ารับ
ต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี  

  1. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม  กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร / 
       กรรมการความยัง่ยืนและบริหารความเส่ียง  
  2. นายคูชรู คาลี วาเดีย   กรรมการ   
  3. นายกอตมั คูรานา   กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
       กรรมการ (การเงิน) 
  4. นางสาวสิรสา สุภาวศิน    กรรมการ 
 
8.   เพ่ือพจิารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  
• ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 15 ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการคนใหม่ดว้ยคะแนนเสียงส่วน

ใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

• คณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณาแลว้ เห็นว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบติั
เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบักรรมการอิสระ 

• คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการสรรหา ได้กลัน่กรองและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความ
หลากหลายของคุณสมบติัของบุคคลท่ีเสนอ ซ่ึงรวมถึง เพศ  อาย ุคุณวุฒิ ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และ
ความสามารถ  

• คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการสรรหาได้เสนอให้แต่งตั้ง คุณคิวยู (แจ็คก้ี) หวงั เข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระ หลงัจากไดก้ลัน่กรองและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงคุณสมบติั ซ่ึงเก่ียวขอ้งและ
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถของคุณคิวยู 
(แจ็คก้ี) หวงั ประวติัของคุณคิวยู (แจ็คก้ี) หวงั ปรากฏตาม เอกสารแนบ 4 พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม
ฉบบัน้ี  

• คุณคิวย ู(แจ็คก้ี) หวงั รวมทั้งกรรมการอิสระทุกท่าน ไม่มีความสัมพนัธ์ รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้
กนักบับริษทัฯ บริษทัในเครือ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ อนัอาจท าให้มีผลต่อการขาด
ความเป็นอิสระในการพิจารณา และแสดงความเห็น 

  

 
 

หนา้ 9 จาก 12 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่าคุณคิวยู (แจ็คก้ี) หวงั มีความเหมาะสม และได้
เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์อย่างมากมายท่ีท่านจะสร้างให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และต่อบริษัทฯ ดังนั้ น 
คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งคุณคิวย ู(แจ็คก้ี) หวงั เป็นกรรมการอิสระ  
 

9. เพ่ือพจิารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ส าหรับปี 2566 
เหตุผลและข้อเท็จจริง  

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

• คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนจากมาตรฐานสากล  ฐานะทางการเงินและ
ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และไดเ้ปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนรวมทั้งบริษทัในกลุ่มขนส่งทั้ง
ในประเทศไทยและต่างประเทศ  

• ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ เปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอื่นในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบริษทัในกลุ่มเดียวกนั พร้อมกบัรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ
ท่ีบริษทัฯ จ่ายไปในปี 2565 ไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจ าปี 2565 ในหนา้ 237 ถึง 239 

• ในส่วนของหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กิจการไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจ าปี 2565 ในหน้า 217 ถึง 221 

• คณะกรรมการบริษทัฯ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ขอเสนอค่าตอบแทน
กรรมการส าหรับปี 2565 ในรูปแบบค่าตอบแทนประจ า และไม่มีค่าตอบแทนอื่น โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็น
รายไตรมาส ๆ ละเท่า ๆ กนั* ดงัต่อไปน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ส าหรับต าแหน่ง ค่าตอบแทนที่เสนอ 
ส าหรับปี 2566 ค่าตอบแทนในปี 2565 

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

กรรมการบริษทั 550,000 บาท 550,000 บาท 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ก ากบัดูแลกิจการ  
(ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมส าหรับกรรมการชุดยอ่ย) 

400,000 บาท 400,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ  
(ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมส าหรับกรรมการชุดยอ่ย)  200,000 บาท 200,000 บาท 
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หนา้ 10 จาก 12 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ส าหรับต าแหน่ง ค่าตอบแทนที่เสนอ 
ส าหรับปี 2566 ค่าตอบแทนในปี 2565 

ประธานคณะกรรมการความยัง่ยืนและบริหาร
ความเส่ียง 
(ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมส าหรับกรรมการชุดยอ่ย) 

150,000 บาท 150,000 บาท 

กรรมการความยัง่ยืนและบริหารความเส่ียง  
(ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมส าหรับกรรมการชุดยอ่ยท่ี
เป็นกรรมการอิสระ)  

100,000 บาท 100,000 บาท 

*  จ่ายเป็นรายไตรมาสส าหรับ: ประธานคณะกรรมการบริษทั จ านวน 300,000 บาท/ไตรมาส กรรมการบริษทั จ านวน 137,500 บาท/
ไตรมาส/ท่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ 100,000 บาท/ไตรมาส กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแล
กิจการ 50,000 บาท/ไตรมาส/ท่าน ประธานคณะกรรมการความยัง่ยืนและบริหารความเส่ียง 37,500 บาท/ไตรมาส และกรรมการ
ความยัง่ยืนและบริหารความเส่ียง (เฉพาะกรรมการอิสระ) 25,000 บาท/ไตรมาส 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการส าหรับ
ปี 2566 ตามตารางท่ีเสนอขา้งตน้ 

 
10. เพ่ือพจิารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินจ านวน 24.25 ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินส ารองส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

เหตุผลและข้อเท็จจริง 

• ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 55 คณะกรรมการบริษทัฯ อาจเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้จดัสรร
เงินทุนส ารองอื่นตามท่ีเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการด าเนินการของบริษทัฯ ดว้ยก็ได ้

• บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีเจตนารมณ์ท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่าง
มีคุณธรรมควบคู่ไปกบัการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ ตระหนักดีว่าการท่ี
บริษทัฯ มีเรือเดินทะเลเดินเรืออยู่ทั่วโลก และเรือส่วนใหญ่ไดถื้อธงสัญชาติไทยนั้นซ่ึงถือเป็นเสมือน
ตวัแทนของประเทศ จึงเป็นหนา้ท่ีของบริษทัฯ ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัต่าง ๆ อยา่งเคร่งครัด 

• บริษทัฯ ก าหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเร่ืองท่ีส าคัญ ซ่ึงบริษทัฯ ไดบ้ญัญติัเร่ืองดงักล่าวไวใ้น
พนัธกิจ และภารกิจของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะจัดสรรก าไรจ านวนร้อยละ 0.50 ของก าไรสุทธิจาก 
งบการเงินรวมของบริษทั ซ่ึงจะมีจ านวนขั้นต ่า 1.75 ลา้นบาท และไม่เกิน 25 ลา้นบาทต่อปี ให้เป็นเงินส ารอง 

  

 
 

หนา้ 11 จาก 12 

ส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ส าหรับการใช้เงินส ารองดังกล่าวจะพิจารณาโดยผูบ้ริหาร
ระดับสูง และ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ และน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อ
ตรวจสอบเป็นระยะหรืออยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง ส าหรับปี 2565 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรเงินจ านวน 24.25 ลา้นบาท
เพื่อเป็นเงินส ารองส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ยอดคงเหลือ
ของเงินส ารองส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมีจ านวน 57.16 ลา้นบาท 

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติัการจดัสรรเงินจ านวน 24.25 ลา้นบาท เพื่อเป็นเงินส ารอง
ส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม  

 
วนัให้สิทธิผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมประชุม (Record Date) คือ วนัท่ี 3 มีนาคม 2566 

บริษทัฯ ใคร่ขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นทุกท่านเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และวิธีการประชุมดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั บริษทัฯ 
ขอแนะน าให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมการประชุมศึกษาขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นผา่น
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์โดยละเอียด และปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัดงักล่าว (เอกสารแนบ 5) 

อน่ึง แบบฟอร์มการมอบฉันทะไดแ้นบมาพร้อมน้ีส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้โดย
สามารถมอบฉนัทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่านใดท่านหน่ึงดงัต่อไปน้ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน 
 

1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา กรรมการอิสระ  อาย ุ63 ปี 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี 52/70 ซอยสุขมุวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 
 

2. ศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ กรรมการอิสระ  อาย ุ55 ปี 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี 1144/128 อมนัตรา ลุมพินี ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 

 
โดยกรรมการท่านดงักล่าวขา้งตน้นั้นไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งน้ี โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือ
ช่ือในหนงัสือมอบฉันทะปรากฏตาม เอกสารแนบ 7 และส่งหนงัสือมอบฉันทะและส าเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ให้
บริษทัฯ ภายในวันที่ 4 เมษายน 2566 ผา่นช่องทางดงัน้ี 
 

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

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
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หนา้ 10 จาก 12 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ส าหรับต าแหน่ง ค่าตอบแทนที่เสนอ 
ส าหรับปี 2566 ค่าตอบแทนในปี 2565 

ประธานคณะกรรมการความยัง่ยืนและบริหาร
ความเส่ียง 
(ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมส าหรับกรรมการชุดยอ่ย) 

150,000 บาท 150,000 บาท 

กรรมการความยัง่ยืนและบริหารความเส่ียง  
(ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมส าหรับกรรมการชุดยอ่ยท่ี
เป็นกรรมการอิสระ)  

100,000 บาท 100,000 บาท 

*  จ่ายเป็นรายไตรมาสส าหรับ: ประธานคณะกรรมการบริษทั จ านวน 300,000 บาท/ไตรมาส กรรมการบริษทั จ านวน 137,500 บาท/
ไตรมาส/ท่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ 100,000 บาท/ไตรมาส กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแล
กิจการ 50,000 บาท/ไตรมาส/ท่าน ประธานคณะกรรมการความยัง่ยืนและบริหารความเส่ียง 37,500 บาท/ไตรมาส และกรรมการ
ความยัง่ยืนและบริหารความเส่ียง (เฉพาะกรรมการอิสระ) 25,000 บาท/ไตรมาส 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการส าหรับ
ปี 2566 ตามตารางท่ีเสนอขา้งตน้ 

 
10. เพ่ือพจิารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินจ านวน 24.25 ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินส ารองส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

เหตุผลและข้อเท็จจริง 

• ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 55 คณะกรรมการบริษทัฯ อาจเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้จดัสรร
เงินทุนส ารองอื่นตามท่ีเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการด าเนินการของบริษทัฯ ดว้ยก็ได ้

• บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีเจตนารมณ์ท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่าง
มีคุณธรรมควบคู่ไปกบัการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ ตระหนักดีว่าการท่ี
บริษทัฯ มีเรือเดินทะเลเดินเรืออยู่ทั่วโลก และเรือส่วนใหญ่ไดถื้อธงสัญชาติไทยนั้นซ่ึงถือเป็นเสมือน
ตวัแทนของประเทศ จึงเป็นหนา้ท่ีของบริษทัฯ ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัต่าง ๆ อยา่งเคร่งครัด 

• บริษทัฯ ก าหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเร่ืองท่ีส าคัญ ซ่ึงบริษทัฯ ไดบ้ญัญติัเร่ืองดงักล่าวไวใ้น
พนัธกิจ และภารกิจของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะจัดสรรก าไรจ านวนร้อยละ 0.50 ของก าไรสุทธิจาก 
งบการเงินรวมของบริษทั ซ่ึงจะมีจ านวนขั้นต ่า 1.75 ลา้นบาท และไม่เกิน 25 ลา้นบาทต่อปี ให้เป็นเงินส ารอง 

  

 
 

หนา้ 11 จาก 12 

ส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม  ส าหรับการใช้เงินส ารองดังกล่าวจะพิจารณาโดยผูบ้ริหาร
ระดับสูง และ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ และน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อ
ตรวจสอบเป็นระยะหรืออยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง ส าหรับปี 2565 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรเงินจ านวน 24.25 ลา้นบาท
เพื่อเป็นเงินส ารองส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ยอดคงเหลือ
ของเงินส ารองส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมีจ านวน 57.16 ลา้นบาท 

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติัการจดัสรรเงินจ านวน 24.25 ลา้นบาท เพื่อเป็นเงินส ารอง
ส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม  

 
วนัให้สิทธิผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมประชุม (Record Date) คือ วนัท่ี 3 มีนาคม 2566 

บริษทัฯ ใคร่ขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นทุกท่านเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และวิธีการประชุมดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั บริษทัฯ 
ขอแนะน าให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมการประชุมศึกษาขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นผา่น
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์โดยละเอียด และปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัดงักล่าว (เอกสารแนบ 5) 

อน่ึง แบบฟอร์มการมอบฉันทะไดแ้นบมาพร้อมน้ีส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้โดย
สามารถมอบฉนัทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่านใดท่านหน่ึงดงัต่อไปน้ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน 
 

1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา กรรมการอิสระ  อาย ุ63 ปี 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี 52/70 ซอยสุขมุวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 
 

2. ศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ กรรมการอิสระ  อาย ุ55 ปี 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี 1144/128 อมนัตรา ลุมพินี ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 

 
โดยกรรมการท่านดงักล่าวขา้งตน้นั้นไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งน้ี โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือ
ช่ือในหนงัสือมอบฉันทะปรากฏตาม เอกสารแนบ 7 และส่งหนงัสือมอบฉันทะและส าเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ให้
บริษทัฯ ภายในวันที่ 4 เมษายน 2566 ผา่นช่องทางดงัน้ี 
 

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

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
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เอกสารแนบ 1 
[ ส าหรับวาระที่ 1 ] 

 
 

ส าเนารายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น 
คร้ังที่ 1/2565 

 
 

หนา้ 12 จาก 12 

ผูถื้อหุ้นท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจ าปี 2565 และ/หรือ ขอรับหนงัสือเชิญประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ัง
น้ีแบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์ม ปรากฏตาม เอกสารแนบ 8 และส่งกลบัมายงัส านกังานของบริษทัฯ เลขท่ี 8 ชั้น 9 ถนน
สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย เพื่อทางบริษทัฯ จะไดจ้ดัส่งให้ท่านต่อไป หรือท่าน
สามารถดูรายงานประจ าปี 2565  และ หนังสือเชิญประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2566 ตามลิงค์ด้านล่างน้ี 
นอกเหนือจากในรูปแบบ QR Code ท่ีแนบมาพร้อมกนัน้ี 
 
https://www.preciousshipping.com/th/รายงานประจ าปี/ 
 
https://www.preciousshipping.com/th/หนงัสือเชิญประชุม-และ-ร-2/ 
 
 

เพื่อและในนามของคณะกรรมการ 
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

_______________________________ 
(นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา) 

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 

https://www.preciousshipping.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5/
https://www.preciousshipping.com/th/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-%E0%B8%A3-2/
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หนา้ 12 จาก 12 

ผูถื้อหุ้นท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจ าปี 2565 และ/หรือ ขอรับหนงัสือเชิญประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ัง
น้ีแบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์ม ปรากฏตาม เอกสารแนบ 8 และส่งกลบัมายงัส านกังานของบริษทัฯ เลขท่ี 8 ชั้น 9 ถนน
สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย เพื่อทางบริษทัฯ จะไดจ้ดัส่งให้ท่านต่อไป หรือท่าน
สามารถดูรายงานประจ าปี 2565  และ หนังสือเชิญประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2566 ตามลิงค์ด้านล่างน้ี 
นอกเหนือจากในรูปแบบ QR Code ท่ีแนบมาพร้อมกนัน้ี 
 
https://www.preciousshipping.com/th/รายงานประจ าปี/ 
 
https://www.preciousshipping.com/th/หนงัสือเชิญประชุม-และ-ร-2/ 
 
 

เพื่อและในนามของคณะกรรมการ 
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

_______________________________ 
(นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา) 

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
[ ส าหรับวาระที่ 1 ] 

 
 

ส าเนารายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น 
คร้ังที่ 1/2565 
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รายงานการประชุมสามญัประจาํปีผู้ถือหุ้น ครั:งที< 1/2565 

ของ 

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ: ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

 

เวลาและสถานที< 

การประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น ครั8 งที; 1/2565 ของบริษทั พรีเชียส ชิพปิ8 ง จาํกดั (มหาชน) (“ที;ประชุม”) ประชุมเมื;อ     

วนัจนัทร์ที; 4 เมษายน 2565 เวลา 10.30 นาฬิกา โดยจดัการประชุมผา่นสื;ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)  
 

เริ<มการประชุม 

นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา ประธานคณะกรรมการบริษทั ทาํหนา้ที;เป็นประธานในที;ประชุม โดยประธานฯ ไดก้ล่าวเปิด

ประชุม และแจง้ให้ที;ประชุมทราบว่าในการประชุมครั8 งนี8 มีกรรมการเขา้ร่วมประชุม 12 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ

จาํนวนกรรมการทั8งหมด) จากนั8นประธานไดแ้จง้ว่ามี คณะกรรมการบริษทัฯ เลขานุการบริษทัฯ ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ       

ที;ปรึกษากฎหมาย และผูแ้ปลภาษา ที;เขา้ร่วมประชุมในวนันี8  ดงัต่อไปนี8  
 

กรรมการบริษทัฯ ที<เข้าร่วมประชุม  
1.  นายชยัภทัร ศรีวสิารวาจา  ประธานคณะกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 

2.  นายกาํธร ศิลาอ่อน 

 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ /  

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี;ยง /  

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา / 

กรรมการอิสระ 

3.  ศาสตราจารย ์ดร. ภวดิา ปานะนนท ์
 

กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ / กรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี;ยง / กรรมการอิสระ 

4.  นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม 
 

กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหารความเสี;ยง / 

กรรมการ  
5.  นายคูชรู คาลี วาเดีย  กรรมการ 

6.  นายกอตมั คูรานา  กรรมการบริหาร / กรรมการ (การเงิน), กรรมการ 

7.  นายกิริต ชาห์   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ 

8.  นางสาวนิชิตา้ ชาห์  กรรมการ 

9.  นายอิษฎช์าญ ชาห์  กรรมการ 

10.  นางลิน เยน คอ็ก 
 

กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ / กรรมการสรรหา / 

กรรมการบริหารความเสี;ยง / กรรมการอิสระ 

11.  นางสาวเพญ็ศรีสุธีรศานต ์  ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ 

12.  นางสาวสิรสา สุภาวศิน  กรรมการ 

เลขานุการบริษทั 

นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน 

 

หนา้ 2 จาก 16 

 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษทั สํานักงาน อวีาย จาํกดั 

1. นายเติมพงษ ์โอปนพนัธุ์ 

2. นายวรพจน ์อาํนวยพาณิชย ์

3. นางสาววสิสุตา จริยธนากร 

4. นางสาวธิตา เธียรพฤทธิa  

 

ที<ปรึกษากฎหมายจาก บริษทัที<ปรึกษากฎหมาย ธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จาํกดั เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนอสิระใน

ที<ประชุม 

1. นางสาวมานิตา เฮงหรี;ประสพโชค 

2. นางสาวกิริณี อาจฤทธิa อาชา 

 

ผู้แปลภาษา 

ดร. ชนนัธร กถาเสนีย ์

 

ประธานฯ  มอบหมายให้คุณสมปรารถนา เลขานุการบริษทั แจง้ให้ที;ประชุมทราบถึงแนวปฏิบติัในการประชุมผ่านสื;อ

อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) รวมถึงวธีิปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง และนบัคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดงันี8  

1. บริษทั ควิดแลบ จาํกดั ซึ; งเป็นผูใ้หบ้ริการระบบการจดัประชุมผา่นสื;ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษทัฯ 

ไดใ้หบ้ริการระบบ E-AGM ที;ไดร้ับการรับรองและเป็นไปมาตรฐานการจดัประชุมผา่นสื;ออิเลก็ทรอนิกส์

ต่าง ๆ ของสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (สพธอ.) 

2. การประชุมผา่นสื;ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั8 งนี8 เป็นการประชุมภายใตก้ฎหมายต่าง ๆ ที;เกี;ยวขอ้ง เช่น     

พระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื;ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื;อเศรษฐกิจ

และสังคมเรื;องมาตรฐานการรักษาความมั;นคงปลอดภยัของการประชุมผ่านสื;ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

มาตราฐานการรักษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม เป็นตน้ 

3. บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้ปฏิบติัสําหรับการเขา้ประชุม E-AGM รวมถึงหนังสือเชิญประชุม E-AGM และได้

จดัส่งชื;อผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผูใ้ช ้(Password) พร้อม Weblink และคู่มือวธีิการใชง้านระบบการประชุม 

E-AGM ทางอีเมล ์(e-mail) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที;ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมแลว้ 

4. ผูถื้อหุน้ 1 หุน้ มีสิทธิลงคะแนนเสียงได ้1 คะแนน โดยสามารถออกเสียง “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย”  หรือ 

“งดออกเสียง” และการออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได ้ยกเวน้

การออกเสียงของคสัโตเดียนผูมี้วิชาชีพดูแลและเก็บรักษาหลกัทรัพยที์;ในหนังสือมอบฉันทะกาํหนดให้

แบ่งแยกคะแนนเสียงได ้  
5. สาํหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออก

เสียงในวาระใด ๆ ท่านสามารถลงคะแนน “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ในระบบ E-AGM กรณีที;ท่าน

ไม่ลงคะแนนสาํหรับวาระใด ๆ ระบบพิจารณาคะแนนของท่านเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมติั 
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ºÃÔÉÑ· ¾ÃÕàªÕÂÊ ªÔ¾»�œ§ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
 

รายงานการประชุมสามญัประจาํปีผู้ถือหุ้น ครั:งที< 1/2565 

ของ 

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ: ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

 

เวลาและสถานที< 

การประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น ครั8 งที; 1/2565 ของบริษทั พรีเชียส ชิพปิ8 ง จาํกดั (มหาชน) (“ที;ประชุม”) ประชุมเมื;อ     

วนัจนัทร์ที; 4 เมษายน 2565 เวลา 10.30 นาฬิกา โดยจดัการประชุมผา่นสื;ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)  
 

เริ<มการประชุม 

นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา ประธานคณะกรรมการบริษทั ทาํหนา้ที;เป็นประธานในที;ประชุม โดยประธานฯ ไดก้ล่าวเปิด

ประชุม และแจง้ให้ที;ประชุมทราบว่าในการประชุมครั8 งนี8 มีกรรมการเขา้ร่วมประชุม 12 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ

จาํนวนกรรมการทั8งหมด) จากนั8นประธานไดแ้จง้ว่ามี คณะกรรมการบริษทัฯ เลขานุการบริษทัฯ ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ       

ที;ปรึกษากฎหมาย และผูแ้ปลภาษา ที;เขา้ร่วมประชุมในวนันี8  ดงัต่อไปนี8  
 

กรรมการบริษทัฯ ที<เข้าร่วมประชุม  
1.  นายชยัภทัร ศรีวสิารวาจา  ประธานคณะกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 

2.  นายกาํธร ศิลาอ่อน 

 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ /  

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี;ยง /  

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา / 

กรรมการอิสระ 

3.  ศาสตราจารย ์ดร. ภวดิา ปานะนนท ์
 

กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ / กรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี;ยง / กรรมการอิสระ 

4.  นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม 
 

กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหารความเสี;ยง / 

กรรมการ  
5.  นายคูชรู คาลี วาเดีย  กรรมการ 

6.  นายกอตมั คูรานา  กรรมการบริหาร / กรรมการ (การเงิน), กรรมการ 

7.  นายกิริต ชาห์   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ 

8.  นางสาวนิชิตา้ ชาห์  กรรมการ 

9.  นายอิษฎช์าญ ชาห์  กรรมการ 

10.  นางลิน เยน คอ็ก 
 

กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ / กรรมการสรรหา / 

กรรมการบริหารความเสี;ยง / กรรมการอิสระ 

11.  นางสาวเพญ็ศรีสุธีรศานต ์  ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ 

12.  นางสาวสิรสา สุภาวศิน  กรรมการ 

เลขานุการบริษทั 

นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน 

 

หนา้ 2 จาก 16 

 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษทั สํานักงาน อวีาย จาํกดั 

1. นายเติมพงษ ์โอปนพนัธุ์ 

2. นายวรพจน ์อาํนวยพาณิชย ์

3. นางสาววสิสุตา จริยธนากร 

4. นางสาวธิตา เธียรพฤทธิa  

 

ที<ปรึกษากฎหมายจาก บริษทัที<ปรึกษากฎหมาย ธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จาํกดั เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนอสิระใน

ที<ประชุม 

1. นางสาวมานิตา เฮงหรี;ประสพโชค 

2. นางสาวกิริณี อาจฤทธิa อาชา 

 

ผู้แปลภาษา 

ดร. ชนนัธร กถาเสนีย ์

 

ประธานฯ  มอบหมายให้คุณสมปรารถนา เลขานุการบริษทั แจง้ให้ที;ประชุมทราบถึงแนวปฏิบติัในการประชุมผ่านสื;อ

อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) รวมถึงวธีิปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง และนบัคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดงันี8  

1. บริษทั ควิดแลบ จาํกดั ซึ; งเป็นผูใ้หบ้ริการระบบการจดัประชุมผา่นสื;ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษทัฯ 

ไดใ้หบ้ริการระบบ E-AGM ที;ไดร้ับการรับรองและเป็นไปมาตรฐานการจดัประชุมผา่นสื;ออิเลก็ทรอนิกส์

ต่าง ๆ ของสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (สพธอ.) 

2. การประชุมผา่นสื;ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั8 งนี8 เป็นการประชุมภายใตก้ฎหมายต่าง ๆ ที;เกี;ยวขอ้ง เช่น     

พระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื;ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื;อเศรษฐกิจ

และสังคมเรื;องมาตรฐานการรักษาความมั;นคงปลอดภยัของการประชุมผ่านสื;ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

มาตราฐานการรักษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม เป็นตน้ 

3. บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้ปฏิบติัสําหรับการเขา้ประชุม E-AGM รวมถึงหนังสือเชิญประชุม E-AGM และได้

จดัส่งชื;อผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผูใ้ช ้(Password) พร้อม Weblink และคู่มือวธีิการใชง้านระบบการประชุม 

E-AGM ทางอีเมล ์(e-mail) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที;ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมแลว้ 

4. ผูถื้อหุน้ 1 หุน้ มีสิทธิลงคะแนนเสียงได ้1 คะแนน โดยสามารถออกเสียง “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย”  หรือ 

“งดออกเสียง” และการออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได ้ยกเวน้

การออกเสียงของคสัโตเดียนผูมี้วิชาชีพดูแลและเก็บรักษาหลกัทรัพยที์;ในหนังสือมอบฉันทะกาํหนดให้

แบ่งแยกคะแนนเสียงได ้  
5. สาํหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออก

เสียงในวาระใด ๆ ท่านสามารถลงคะแนน “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ในระบบ E-AGM กรณีที;ท่าน

ไม่ลงคะแนนสาํหรับวาระใด ๆ ระบบพิจารณาคะแนนของท่านเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมติั 
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6. ในกรณีที;ผูถื้อหุน้แต่งตั8งผูรั้บมอบฉนัทะใหเ้ขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตนเองตามที;ไดร้ะบุไวใ้น

หนงัสือมอบฉนัทะ บริษทัฯ จะนบัและบนัทึกการออกเสียงดงักล่าวในขณะลงทะเบียน  

7. ในกรณีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมในระบบ E-AGM ภายหลงัจากที;ประชุมไดพ้ิจารณาวาระ

ใดเป็นที;เรียบร้อยแลว้ ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ฉพาะวาระการประชุมที;

ยงัมิไดพ้จิารณา  

8. สําหรับวาระที; 7 เรื;องการพิจารณาเลือกตั88งกรรมการแทนกรรมการที;พน้จากตาํแหน่งตามวาระนั8น ขอให้

ผูถื้อหุน้ลงมติแต่งตั8งกรรมการเป็นรายบุคคลตามรายชื;อในระบบ E-AGM   

9. มติที;ประชุมในแต่ละวาระการประชุมให้ยึดเสียงส่วนมากของผูถื้อหุ้นที;เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เป็นหลกั ยกเวน้ในวาระที; 8 เรื;องการพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการ มติที;ประชุมอนุมติัจะตอ้ง

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั8งหมดของผูถื้อหุ้นซึ; งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน  

10. ระหวา่งการประชุม E-AGM ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะที;เขา้ร่วมการประชุม E-AGM จะสามารถสอบถาม

หรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด ๆ ไดผ้า่นระบบ E-AGM โดยใชก้ารพิมพข์อ้ความ และ/หรือ ไมโครโฟน 

และ/หรือ กลอ้งวดีีโอ 

 

คุณสมปรารถนาไดแ้จง้ที;ประชุมวา่ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที;ดี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระ

การประชุม และเสนอชื;อบุคคลเพื;อคดัเลือกเขา้เป็นกรรมการบริษทัฯ สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีนี8  ตั8งแต่

วนัที; 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัที; 31 ธนัวาคม 2564 อยา่งไรกต็าม ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื;อบุคคล

เพื;อคดัเลือกเขา้เป็นกรรมการบริษทัฯ 

 

องค์ประชุม 

ประธานในที;ประชุม แถลงว่า ในการประชุมครั8 งนี8  มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมทั8งสิ8น 661 ท่าน ทั8งโดยตนเอง และโดย

การรับมอบฉันทะ นบัจาํนวนหุ้นรวมกนัได ้ 1,089,263,923 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  69.8563  ของจาํนวนหุ้นจดทะเบียน

ชาํระแลว้ทั8งหมดจาํนวน 1,559,291,862 หุน้ ซึ; งจาํนวนหุน้ดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ที;จาํหน่ายไดท้ั8งหมด 

จึงถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 

 

หลงัจากที;ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดประชุมและเริ;มตน้การประชุมแลว้นั8น ในระหวา่งการประชุมวาระที; 1 ถึงวาระที; 

9 ไดมี้ผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมเพิ;มเติมอีก จาํนวน 3 ท่าน (ทั8งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ) นบัจาํนวนหุ้นได้

รวม 15,150 หุน้ รวมผูถื้อหุน้ทั8งหมดที;มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 664 ท่าน นบัจาํนวนหุน้

รวมกนัไดท้ั8งสิ8น 1,089,279,073 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 69.8573 ของจาํนวนหุน้ที;จาํหน่ายไดท้ั8งหมดของบริษทัฯ  

 

 

 

 

หนา้ 4 จาก 16 

 

วาระที< 1  เพื<อรับรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผู้ถือหุ้นครั:งที< 1/2564 ซึ<งจดัขึ:นในวนัที< 19 เมษายน 2564 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ที;ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นครั8 งที; 1/2564 ซึ; งจดัขึ8นในวนัที;           

19 เมษายน 2564  

  

มตทิี<ประชุม  ที;ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นครั8 งที; 1/2564 ซึ; งจดัขึ8นในวนัที; 19 

เมษายน 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที;มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง

มีดงันี8  

 

มตทิี<ลง จาํนวนเสียงที<ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที<มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,089,278,911 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 

ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง   12 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,278,923 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระที< 2  เพื<อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สําหรับผลการดําเนินงานในปี 2564 และรายงาน

ประจาํปี  2564 ของบริษทัฯ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ที;ประชุมวา่คุณคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ จะนาํเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรับผล

การดาํเนินงานในปี 2564 โดยดร. ชนนัธร  กถาเสนีย ์จะสรุปเป็นภาษาไทย  

 

คุณคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ ไดน้าํเสนอและอธิบายประกอบสไลด์สรุปผลการดาํเนินงานในปี 2564 รวมถึงขอ้มูล

สาํคญัจากรายงานประจาํปี 2564 กล่าวคือ กองเรือของบริษทัฯ ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 ค่าเฉลี;ยรายปีสาํหรับดชันีค่าระวาง

สินคา้แห้งเทกอง (BDI) ผลกระทบจากความขดัแยง้ระหว่างรัสเซียและยเูครนต่อตลาดการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง ตวัเลข

การเติบโตในแง่ตนั-ไมลข์องการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง การขยายตวัของการนาํเขา้ของจีน และการเพิ;มขึ8นรายปีสาํหรับ

อุปทานเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง หลงัจากนั8นคุณกอตมั คูรานา ไดอ้ธิบายจุดเด่นทางการเงินของปี 2564 เปรียบเทียบกบัปี 

2563 การไถ่ถอนหุน้กูส้องรุ่นและการรีไฟแนนซ์วงเงินกู ้การจ่ายปันผลระหวา่งกาล 3 ครั8 ง และการดาํเนินการของบริษทัฯ 

ในการต่อตา้นการคอร์รัปชั;น 

 

ในวาระนี8 มีคาํถามจากผูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงันี8  

 

คาํถาม นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวฒิุ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงัต่อไปนี8  

1. ปัจจยัทางเศรษฐกิจใดบา้งที;มีผลต่อการเปลี;ยนแปลงของอุปสงคแ์ละอุปทาน 

2. กรณีที;เกิดขึ8นในประเทศไนจีเรียส่งผลต่อความเชื;อมั;นของลูกคา้ของบริษทัฯ ที;มีต่อบริษทัฯ หรือไม่ 
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6. ในกรณีที;ผูถื้อหุน้แต่งตั8งผูรั้บมอบฉนัทะใหเ้ขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตนเองตามที;ไดร้ะบุไวใ้น

หนงัสือมอบฉนัทะ บริษทัฯ จะนบัและบนัทึกการออกเสียงดงักล่าวในขณะลงทะเบียน  

7. ในกรณีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมในระบบ E-AGM ภายหลงัจากที;ประชุมไดพ้ิจารณาวาระ

ใดเป็นที;เรียบร้อยแลว้ ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ฉพาะวาระการประชุมที;

ยงัมิไดพ้จิารณา  

8. สําหรับวาระที; 7 เรื;องการพิจารณาเลือกตั88งกรรมการแทนกรรมการที;พน้จากตาํแหน่งตามวาระนั8น ขอให้

ผูถื้อหุน้ลงมติแต่งตั8งกรรมการเป็นรายบุคคลตามรายชื;อในระบบ E-AGM   

9. มติที;ประชุมในแต่ละวาระการประชุมให้ยึดเสียงส่วนมากของผูถื้อหุ้นที;เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เป็นหลกั ยกเวน้ในวาระที; 8 เรื;องการพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการ มติที;ประชุมอนุมติัจะตอ้ง

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั8งหมดของผูถื้อหุ้นซึ; งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน  

10. ระหวา่งการประชุม E-AGM ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะที;เขา้ร่วมการประชุม E-AGM จะสามารถสอบถาม

หรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด ๆ ไดผ้า่นระบบ E-AGM โดยใชก้ารพิมพข์อ้ความ และ/หรือ ไมโครโฟน 

และ/หรือ กลอ้งวดีีโอ 

 

คุณสมปรารถนาไดแ้จง้ที;ประชุมวา่ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที;ดี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระ

การประชุม และเสนอชื;อบุคคลเพื;อคดัเลือกเขา้เป็นกรรมการบริษทัฯ สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีนี8  ตั8งแต่

วนัที; 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัที; 31 ธนัวาคม 2564 อยา่งไรกต็าม ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื;อบุคคล

เพื;อคดัเลือกเขา้เป็นกรรมการบริษทัฯ 

 

องค์ประชุม 

ประธานในที;ประชุม แถลงว่า ในการประชุมครั8 งนี8  มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมทั8งสิ8น 661 ท่าน ทั8งโดยตนเอง และโดย

การรับมอบฉันทะ นบัจาํนวนหุ้นรวมกนัได ้ 1,089,263,923 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  69.8563  ของจาํนวนหุ้นจดทะเบียน

ชาํระแลว้ทั8งหมดจาํนวน 1,559,291,862 หุน้ ซึ; งจาํนวนหุน้ดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ที;จาํหน่ายไดท้ั8งหมด 

จึงถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 

 

หลงัจากที;ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดประชุมและเริ;มตน้การประชุมแลว้นั8น ในระหวา่งการประชุมวาระที; 1 ถึงวาระที; 

9 ไดมี้ผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมเพิ;มเติมอีก จาํนวน 3 ท่าน (ทั8งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ) นบัจาํนวนหุ้นได้

รวม 15,150 หุน้ รวมผูถื้อหุน้ทั8งหมดที;มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 664 ท่าน นบัจาํนวนหุน้

รวมกนัไดท้ั8งสิ8น 1,089,279,073 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 69.8573 ของจาํนวนหุน้ที;จาํหน่ายไดท้ั8งหมดของบริษทัฯ  

 

 

 

 

หนา้ 4 จาก 16 

 

วาระที< 1  เพื<อรับรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผู้ถือหุ้นครั:งที< 1/2564 ซึ<งจดัขึ:นในวนัที< 19 เมษายน 2564 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ที;ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นครั8 งที; 1/2564 ซึ; งจดัขึ8นในวนัที;           

19 เมษายน 2564  

  

มตทิี<ประชุม  ที;ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นครั8 งที; 1/2564 ซึ; งจดัขึ8นในวนัที; 19 

เมษายน 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที;มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง

มีดงันี8  

 

มตทิี<ลง จาํนวนเสียงที<ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที<มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,089,278,911 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 

ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง   12 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,278,923 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระที< 2  เพื<อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สําหรับผลการดําเนินงานในปี 2564 และรายงาน

ประจาํปี  2564 ของบริษทัฯ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ที;ประชุมวา่คุณคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ จะนาํเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรับผล

การดาํเนินงานในปี 2564 โดยดร. ชนนัธร  กถาเสนีย ์จะสรุปเป็นภาษาไทย  

 

คุณคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ ไดน้าํเสนอและอธิบายประกอบสไลด์สรุปผลการดาํเนินงานในปี 2564 รวมถึงขอ้มูล

สาํคญัจากรายงานประจาํปี 2564 กล่าวคือ กองเรือของบริษทัฯ ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 ค่าเฉลี;ยรายปีสาํหรับดชันีค่าระวาง

สินคา้แห้งเทกอง (BDI) ผลกระทบจากความขดัแยง้ระหว่างรัสเซียและยเูครนต่อตลาดการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง ตวัเลข

การเติบโตในแง่ตนั-ไมลข์องการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง การขยายตวัของการนาํเขา้ของจีน และการเพิ;มขึ8นรายปีสาํหรับ

อุปทานเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง หลงัจากนั8นคุณกอตมั คูรานา ไดอ้ธิบายจุดเด่นทางการเงินของปี 2564 เปรียบเทียบกบัปี 

2563 การไถ่ถอนหุน้กูส้องรุ่นและการรีไฟแนนซ์วงเงินกู ้การจ่ายปันผลระหวา่งกาล 3 ครั8 ง และการดาํเนินการของบริษทัฯ 

ในการต่อตา้นการคอร์รัปชั;น 

 

ในวาระนี8 มีคาํถามจากผูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงันี8  

 

คาํถาม นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวฒิุ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงัต่อไปนี8  

1. ปัจจยัทางเศรษฐกิจใดบา้งที;มีผลต่อการเปลี;ยนแปลงของอุปสงคแ์ละอุปทาน 

2. กรณีที;เกิดขึ8นในประเทศไนจีเรียส่งผลต่อความเชื;อมั;นของลูกคา้ของบริษทัฯ ที;มีต่อบริษทัฯ หรือไม่ 
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3. คุณสุวรรณีไดแ้สดงความยนิดีที;บริษทัฯ สามารถไถ่ถอนหุน้กูท้ ั8งสองรุ่นของบริษทัฯ ได ้กล่าวคือ หุน้กู้

รุ่น  PSL206A และหุน้กูรุ่้น PSL211A และไดส้อบถามวา่ ขณะนี8บริษทัฯ ไดมี้แผนสั;งต่อเรือใหม่หรือไม่ 

และบริษทัฯ มีแผนที;จะออกหุน้กูรุ่้นใหม่อีกครั8 งหรือใหม่ ในขณะที;อตัราดอกเบี8ยรอบโลกกาํลงัปรับตวั

สูงขึ8น 

 

คาํตอบ คุณคาลิด ใหค้าํตอบดงันี8  

1. การเปลี;ยนแปลงของอุปทานโดยหลกัแลว้เป็นผลมาจากปริมาณการสั;งต่อเรือใหม่ ดงัที;บริษทัฯ ไดแ้สดง

ถึงตัวเลขดังกล่าวในการนําเสนอของบริษัทฯ จะเห็นว่าปริมาณการสั;งต่อเรือใหม่นั8 นไม่มีการ

เปลี;ยนแปลงและการเติบโตของอุปทานอยู่ในระดบัตํ;า มีปัจจยัหลายประการที;มีผลต่อการเติบโตของ

อุปสงคด์งัที;บริษทัฯ ไดแ้สดงในการนาํเสนอของบริษทัฯ ทั8งนี8  ในปัจจุบนัอุปสงคมี์อตัราการเติบโตที;

รวดเร็วกวา่อุปทาน  
2. ผลการดาํเนินงานไตรมาสแรกของปี 2565 ซึ; งจะมีการประกาศในไม่ชา้จะเป็นเครื;องแสดงว่ากรณีที;

เกิดขึ8นในประเทศไนจีเรียส่งผลกระทบต่อความเชื;อมั;นของลูกคา้ของบริษทัฯ หรือไม่ 

3. ขณะนี8บริษทัฯ ไม่ไดมี้การสั;งต่อเรือใหม่แต่อยา่งใด ดงันั8น บริษทัฯ จึงไม่มีความจาํเป็นที;จะตอ้งออกหุน้

กูรุ่้นใหม่หรือหาเงินทุนสาํหรับการซื8อเรือใหม่  

 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ที;ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ สําหรับผลการดาํเนินงานในปี 2564 และ

รายงานประจาํปี 2564 ของบริษทัฯ 

 

มตทิี<ประชุม ที;ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2564 และรายงาน

ประจาํปี 2564 ของบริษทัฯ ทั8งนี8  ไม่มีการลงคะแนนเสียงสาํหรับวาระนี8  

 

วาระที< 3  เพื<อพจิารณาและอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที< 31 ธันวาคม 2564 และงบกาํไรขาดทุน สําหรับปี

สิ:นสุด ณ วนัที< 31 ธันวาคม 2564 ซึ<งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว 

 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ที;ประชุมพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 และงบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับปีสิ8นสุด ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 ซึ; งไดผ้่านการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแลว้ ที;คณะกรรมการตรวจสอบ

และกาํกบัดูแลกิจการ รวมทั8งคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัแลว้ โดยไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจาํปี 2564 

 

นอกจากนี8  ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที;ประชุมวา่ ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีอยา่งไม่มีเงื;อนไข 

สาํหรับปีสิ8นสุด ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 

 

 

หนา้ 6 จาก 16 

 

มตทิี<ประชุม  ที;ประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที; 31 ธันวาคม 2564 และงบกาํไรขาดทุน สําหรับปี

สิ8นสุด ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 ซึ; งไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที;มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันี8  

 

มตทิี<ลง จาํนวนเสียงที<ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที<มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,088,710,711 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9478 

ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง   568,312 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0522 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,279,023 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระที< 4 เพื<อรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลรวม 1.50 บาทต่อหุ้นประจาํปี 2564 

ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ที;ประชุมว่าตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯ ขอ้ 53 กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครั8 งคราวได ้เมื;อปรากฏ

แก่คณะกรรมการบริษทัฯ วา่บริษทัฯ มีกาํไรและกาํไรสะสมพอสมควรที;จะกระทาํเช่นนั8นได ้และเมื;อไดจ่้ายเงินปันผลแลว้

ใหร้ายงานใหที้;ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในคราวถดัไป 

 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหที้;ประชุมใหท้ราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลรวม 1.50 บาทต่อหุน้สาํหรับหุน้สามญัของบริษทัฯ 

สาํหรับปี 2564 ดงัต่อไปนี8  

เงนิปันผลระหว่างกาลครั:งที< 1 

• จาํนวน 0.50 บาทต่อหุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ 

• อนุมติัโดยที;ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั8 งที; 4/2564 เมื;อวนัที; 16 สิงหาคม 2564 

• จากกาํไรสะสม ณ วนัที; 30 มิถุนายน 2564 

• วนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วนัที; 30 สิงหาคม 2564 

• วนัจ่ายเงินปันผล คือ วนัที; 10 กนัยายน 2564 

เงนิปันผลระหว่างกาลครั:งที< 2 

• จาํนวน 0.50 บาทต่อหุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ 

• อนุมติัโดยที;ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั8 งที; 5/2564 เมื;อวนัที; 15 พฤศจิกายน 2564 

• จากกาํไรสะสม ณ วนัที; 30 กนัยายน 2564 

• วนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วนัที; 29 พฤศจิกายน 2564 
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3. คุณสุวรรณีไดแ้สดงความยนิดีที;บริษทัฯ สามารถไถ่ถอนหุน้กูท้ ั8งสองรุ่นของบริษทัฯ ได ้กล่าวคือ หุน้กู้

รุ่น  PSL206A และหุน้กูรุ่้น PSL211A และไดส้อบถามวา่ ขณะนี8บริษทัฯ ไดมี้แผนสั;งต่อเรือใหม่หรือไม่ 

และบริษทัฯ มีแผนที;จะออกหุน้กูรุ่้นใหม่อีกครั8 งหรือใหม่ ในขณะที;อตัราดอกเบี8ยรอบโลกกาํลงัปรับตวั

สูงขึ8น 

 

คาํตอบ คุณคาลิด ใหค้าํตอบดงันี8  

1. การเปลี;ยนแปลงของอุปทานโดยหลกัแลว้เป็นผลมาจากปริมาณการสั;งต่อเรือใหม่ ดงัที;บริษทัฯ ไดแ้สดง

ถึงตัวเลขดังกล่าวในการนําเสนอของบริษัทฯ จะเห็นว่าปริมาณการสั;งต่อเรือใหม่นั8 นไม่มีการ

เปลี;ยนแปลงและการเติบโตของอุปทานอยู่ในระดบัตํ;า มีปัจจยัหลายประการที;มีผลต่อการเติบโตของ

อุปสงคด์งัที;บริษทัฯ ไดแ้สดงในการนาํเสนอของบริษทัฯ ทั8งนี8  ในปัจจุบนัอุปสงคมี์อตัราการเติบโตที;

รวดเร็วกวา่อุปทาน  
2. ผลการดาํเนินงานไตรมาสแรกของปี 2565 ซึ; งจะมีการประกาศในไม่ชา้จะเป็นเครื;องแสดงว่ากรณีที;

เกิดขึ8นในประเทศไนจีเรียส่งผลกระทบต่อความเชื;อมั;นของลูกคา้ของบริษทัฯ หรือไม่ 

3. ขณะนี8บริษทัฯ ไม่ไดมี้การสั;งต่อเรือใหม่แต่อยา่งใด ดงันั8น บริษทัฯ จึงไม่มีความจาํเป็นที;จะตอ้งออกหุน้

กูรุ่้นใหม่หรือหาเงินทุนสาํหรับการซื8อเรือใหม่  

 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ที;ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ สําหรับผลการดาํเนินงานในปี 2564 และ

รายงานประจาํปี 2564 ของบริษทัฯ 

 

มตทิี<ประชุม ที;ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2564 และรายงาน

ประจาํปี 2564 ของบริษทัฯ ทั8งนี8  ไม่มีการลงคะแนนเสียงสาํหรับวาระนี8  

 

วาระที< 3  เพื<อพจิารณาและอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที< 31 ธันวาคม 2564 และงบกาํไรขาดทุน สําหรับปี

สิ:นสุด ณ วนัที< 31 ธันวาคม 2564 ซึ<งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว 

 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ที;ประชุมพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 และงบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับปีสิ8นสุด ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 ซึ; งไดผ้่านการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแลว้ ที;คณะกรรมการตรวจสอบ

และกาํกบัดูแลกิจการ รวมทั8งคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัแลว้ โดยไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจาํปี 2564 

 

นอกจากนี8  ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที;ประชุมวา่ ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีอยา่งไม่มีเงื;อนไข 

สาํหรับปีสิ8นสุด ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 
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มตทิี<ประชุม  ที;ประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที; 31 ธันวาคม 2564 และงบกาํไรขาดทุน สําหรับปี

สิ8นสุด ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 ซึ; งไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที;มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันี8  

 

มตทิี<ลง จาํนวนเสียงที<ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที<มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,088,710,711 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9478 

ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง   568,312 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0522 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,279,023 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระที< 4 เพื<อรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลรวม 1.50 บาทต่อหุ้นประจาํปี 2564 

ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ที;ประชุมว่าตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯ ขอ้ 53 กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครั8 งคราวได ้เมื;อปรากฏ

แก่คณะกรรมการบริษทัฯ วา่บริษทัฯ มีกาํไรและกาํไรสะสมพอสมควรที;จะกระทาํเช่นนั8นได ้และเมื;อไดจ่้ายเงินปันผลแลว้

ใหร้ายงานใหที้;ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในคราวถดัไป 

 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหที้;ประชุมใหท้ราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลรวม 1.50 บาทต่อหุน้สาํหรับหุน้สามญัของบริษทัฯ 

สาํหรับปี 2564 ดงัต่อไปนี8  

เงนิปันผลระหว่างกาลครั:งที< 1 

• จาํนวน 0.50 บาทต่อหุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ 

• อนุมติัโดยที;ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั8 งที; 4/2564 เมื;อวนัที; 16 สิงหาคม 2564 

• จากกาํไรสะสม ณ วนัที; 30 มิถุนายน 2564 

• วนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วนัที; 30 สิงหาคม 2564 

• วนัจ่ายเงินปันผล คือ วนัที; 10 กนัยายน 2564 

เงนิปันผลระหว่างกาลครั:งที< 2 

• จาํนวน 0.50 บาทต่อหุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ 

• อนุมติัโดยที;ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั8 งที; 5/2564 เมื;อวนัที; 15 พฤศจิกายน 2564 

• จากกาํไรสะสม ณ วนัที; 30 กนัยายน 2564 

• วนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วนัที; 29 พฤศจิกายน 2564 
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• วนัจ่ายเงินปันผล คือ วนัที; 13 ธนัวาคม 2564 

เงนิปันผลระหว่างกาลครั:งที< 3 

• จาํนวน 0.50 บาทต่อหุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ 

• อนุมติัโดยที;ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั8 งที; 1/2565 เมื;อวนัที; 14 กมุภาพนัธ์ 2565 

• จากกาํไรสะสม ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 

• วนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วนัที; 1 มีนาคม 2565 

• วนัจ่ายเงินปันผล คือ วนัที; 11 มีนาคม 2565 

 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหที้;ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลรวม 1.50 บาทต่อหุน้ประจาํปี 2564 

 

มตทิี<ประชุม ที;ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 1.50 บาทต่อหุ้นประจาํปี 2564 ทั8งนี8  ไม่มีการ

ลงคะแนนเสียงสาํหรับวาระนี8  

 

วาระที< 5 เพื<อพจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรกาํไรและเงนิปันผลงวดสุดท้าย สําหรับปี 2564  
ประธานฯ ไดแ้จง้ใหที้;ประชุมทราบถึงจุดเด่นของฐานะการเงินของบริษทัฯ สาํหรับปี 2564 และ ปี 2563 ดงัต่อไปนี8  

รายการ ปี 2564 ปี 2563 

1. กาํไร (ขาดทุน)  

- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

- จากงบการเงินรวม 

 

 

1,147.78 ลา้นบาท 

4,474.93 ลา้นบาท 

 

(1,108.34) ลา้นบาท 

(1,294.86) ลา้นบาท 

2. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั:นพื:นฐาน 

- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

- จากงบการเงินรวม 

 

 

0.74 บาทต่อหุน้ 

2.87 บาทต่อหุน้ 

 

(0.71) บาทต่อหุน้ 

(0.83) บาทต่อหุน้ 

3. รวมเงนิปันผลในรูปเงนิสดต่อหุ้น  1.75 บาท ไม่มี 

3.1 รวมเงินปันผลระหวา่งกาล 

(บาทต่อหุน้) 
1.50 บาท ไม่มี 

3.2 เงินปันผลงวดสุดทา้ย 

(บาทต่อหุน้) 
0.25 บาท ไม่มี 

4. อตัราการจ่ายเงนิปันผล 

- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

- จากงบการเงินรวม 

 

ร้อยละ 236 

ร้อยละ 61 

ไม่มี 

ไม่มี 
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ประธานฯ ไดเ้สนอใหที้;ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2564 จาํนวน 1.75 บาท ต่อหุน้ จากกาํไร

สะสม ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 และเนื;องจากคณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ระกาศและจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแลว้สาม

ครั8 งรวม 1.50 บาท ต่อหุน้ในระหวา่งปี 2564 จนถึงตน้ปี 2565 ดงันั8น จึงเหลือเงินปันผลอีกจาํนวน  0.25 บาทต่อหุน้ ซึ; งเป็น

เงินปันผลงวดสุดทา้ยสาํหรับหุน้สามญัของบริษทัฯ สาํหรับปี 2564 

นอกจากนี8  ประธานฯ ไดเ้สนอใหที้;ประชุมรับทราบการกาํหนดใหว้นัที; 12 เมษายน 2565 เป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record 

Date) ในการรับเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวแก่ผูถื้อหุน้ในวนัที; 28 เมษายน 2565 

 

มตทิี<ประชุม ที;ประชุมมีมติอนุมติัการ จ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2564 รวมจาํนวน 1.75 บาทต่อหุ้น จากกาํไรสะสม ณ 

วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 และเนื;องจากคณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ระกาศและจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้สามครั8 งรวม 

1.50 บาทต่อหุน้ในระหวา่งปี 2564 ถึงตน้ปี 2565 ดงันั8น จึงเหลือเงินปันผลอีกจาํนวน 0.25 บาทต่อหุน้ ซึ; งจะจ่ายเป็นเงินปัน

ผลงวดสุดทา้ยแก่ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ สาํหรับปี 2564 

 

ที;ประชุมรับทราบการกาํหนดใหว้นัที; 12 เมษายน 2565 เป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการรับเงินปันผล และให้

จ่ายเงินปันผลดงักล่าวแก่ผูถื้อหุน้ในวนัที; 28 เมษายน 2565 

 

ที;ประชุมมีมติอนุมติั ด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที;มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (รวมผลการ

ลงคะแนนของผูถื้อหุน้ที;เขา้ประชุมเพิ;มเติมระหวา่งวาระ) โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันี8  

         

มตทิี<ลง จาํนวนเสียงที<ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที<มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,089,279,061 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย   12 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,279,073 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระที< 6 เพื<อพจิารณาและอนุมตัแิต่งตั:งผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาํปี 2565 

ประธานฯ แถลงต่อที;ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณา

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ คือบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ซึ; งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตั8งแต่ปี 2544 และ

เป็นบริษทัตรวจสอบบญัชีที;มีชื;อเสียง มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์หรือผลประโยชน์ที;เกี;ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ / 

บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูที้;เกี;ยวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว และมีผลการทาํงานที;น่าพอใจ

ในช่วงที;ผา่นมา    
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• วนัจ่ายเงินปันผล คือ วนัที; 13 ธนัวาคม 2564 

เงนิปันผลระหว่างกาลครั:งที< 3 

• จาํนวน 0.50 บาทต่อหุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ 

• อนุมติัโดยที;ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั8 งที; 1/2565 เมื;อวนัที; 14 กมุภาพนัธ์ 2565 

• จากกาํไรสะสม ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 

• วนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วนัที; 1 มีนาคม 2565 

• วนัจ่ายเงินปันผล คือ วนัที; 11 มีนาคม 2565 

 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหที้;ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลรวม 1.50 บาทต่อหุน้ประจาํปี 2564 

 

มตทิี<ประชุม ที;ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 1.50 บาทต่อหุ้นประจาํปี 2564 ทั8งนี8  ไม่มีการ

ลงคะแนนเสียงสาํหรับวาระนี8  

 

วาระที< 5 เพื<อพจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรกาํไรและเงนิปันผลงวดสุดท้าย สําหรับปี 2564  
ประธานฯ ไดแ้จง้ใหที้;ประชุมทราบถึงจุดเด่นของฐานะการเงินของบริษทัฯ สาํหรับปี 2564 และ ปี 2563 ดงัต่อไปนี8  

รายการ ปี 2564 ปี 2563 

1. กาํไร (ขาดทุน)  

- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

- จากงบการเงินรวม 

 

 

1,147.78 ลา้นบาท 

4,474.93 ลา้นบาท 

 

(1,108.34) ลา้นบาท 

(1,294.86) ลา้นบาท 

2. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั:นพื:นฐาน 

- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

- จากงบการเงินรวม 

 

 

0.74 บาทต่อหุน้ 

2.87 บาทต่อหุน้ 

 

(0.71) บาทต่อหุน้ 

(0.83) บาทต่อหุน้ 

3. รวมเงนิปันผลในรูปเงนิสดต่อหุ้น  1.75 บาท ไม่มี 

3.1 รวมเงินปันผลระหวา่งกาล 

(บาทต่อหุน้) 
1.50 บาท ไม่มี 

3.2 เงินปันผลงวดสุดทา้ย 

(บาทต่อหุน้) 
0.25 บาท ไม่มี 

4. อตัราการจ่ายเงนิปันผล 

- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

- จากงบการเงินรวม 

 

ร้อยละ 236 

ร้อยละ 61 

ไม่มี 

ไม่มี 

 

 

หนา้ 8 จาก 16 

 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหที้;ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2564 จาํนวน 1.75 บาท ต่อหุน้ จากกาํไร

สะสม ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 และเนื;องจากคณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ระกาศและจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแลว้สาม

ครั8 งรวม 1.50 บาท ต่อหุน้ในระหวา่งปี 2564 จนถึงตน้ปี 2565 ดงันั8น จึงเหลือเงินปันผลอีกจาํนวน  0.25 บาทต่อหุน้ ซึ; งเป็น

เงินปันผลงวดสุดทา้ยสาํหรับหุน้สามญัของบริษทัฯ สาํหรับปี 2564 

นอกจากนี8  ประธานฯ ไดเ้สนอใหที้;ประชุมรับทราบการกาํหนดใหว้นัที; 12 เมษายน 2565 เป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record 

Date) ในการรับเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวแก่ผูถื้อหุน้ในวนัที; 28 เมษายน 2565 

 

มตทิี<ประชุม ที;ประชุมมีมติอนุมติัการ จ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2564 รวมจาํนวน 1.75 บาทต่อหุ้น จากกาํไรสะสม ณ 

วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 และเนื;องจากคณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ระกาศและจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้สามครั8 งรวม 

1.50 บาทต่อหุน้ในระหวา่งปี 2564 ถึงตน้ปี 2565 ดงันั8น จึงเหลือเงินปันผลอีกจาํนวน 0.25 บาทต่อหุน้ ซึ; งจะจ่ายเป็นเงินปัน

ผลงวดสุดทา้ยแก่ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ สาํหรับปี 2564 

 

ที;ประชุมรับทราบการกาํหนดใหว้นัที; 12 เมษายน 2565 เป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการรับเงินปันผล และให้

จ่ายเงินปันผลดงักล่าวแก่ผูถื้อหุน้ในวนัที; 28 เมษายน 2565 

 

ที;ประชุมมีมติอนุมติั ด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที;มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (รวมผลการ

ลงคะแนนของผูถื้อหุน้ที;เขา้ประชุมเพิ;มเติมระหวา่งวาระ) โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันี8  

         

มตทิี<ลง จาํนวนเสียงที<ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที<มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,089,279,061 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย   12 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,279,073 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระที< 6 เพื<อพจิารณาและอนุมตัแิต่งตั:งผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาํปี 2565 

ประธานฯ แถลงต่อที;ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณา

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ คือบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ซึ; งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตั8งแต่ปี 2544 และ

เป็นบริษทัตรวจสอบบญัชีที;มีชื;อเสียง มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์หรือผลประโยชน์ที;เกี;ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ / 

บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูที้;เกี;ยวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว และมีผลการทาํงานที;น่าพอใจ

ในช่วงที;ผา่นมา    
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หนา้ 9 จาก 16 

 

ประธานฯ จึงเสนอใหที้;ประชุมพิจารณาและอนุมติัแต่งตั8งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัฯ สาํหรับปี 2565 และมีค่าสอบบญัชีประจาํปีไม่เกิน 2.15 ลา้นบาท แยกต่างหากจากค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ โดยมีรายชื;อ

ผูส้อบบญัชีและเลขทะเบียนดงัต่อไปนี8  

 

1. นายเติมพงษ ์โอปนพนัธุ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 แทน นางสาววสิสุตา จริยธนากร ซึ; งเป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษทัฯ ติดต่อกนั 7 ปี (ตั8งแต่ปี 2558 ถึง 2564) ซึ; งเป็นจาํนวนสูงสุดตามกฎระเบียบของสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2. นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958  

3.  นางพนูนารถ เผา่เจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238  

 

ประธานฯ ไดแ้ถลงเพิ;มเติมวา่ใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ;งขา้งตน้เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษทัฯ ได ้ และในกรณีที;ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ;งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตที;มีคุณสมบตัิของบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ทาํหนา้ที;ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินแทน 

 

มตทิี<ประชุม ที;ประชุมมีมติแต่งตั8ง นายเติมพงษ  ์โอปนพนัธุ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 และ/หรือ 

นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 และ/หรือ นางพูนนารถ เผา่เจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลข

ทะเบียน 5238 แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับปีบญัชีสิ8นสุด ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2565 

โดยมีค่าสอบบญัชีประจาํปีไม่เกิน 2.15 ลา้นบาท แยกต่างหากจากค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็  และในกรณีที;ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ;ง

ดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้ บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตที;มีคุณสมบติัของบริษทั 

สาํนกังาน    อีวาย จาํกดั ทาํหนา้ที;ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทน ที;ประชุมมีมติดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที;มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันี8  

 

มตทิี<ลง จาํนวนเสียงที<ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที<มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,053,272,961 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.6945 

ไม่เห็นด้วย   36,006,112 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.3055 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,279,073 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
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หนา้ 9 จาก 16 

 

ประธานฯ จึงเสนอใหที้;ประชุมพิจารณาและอนุมติัแต่งตั8งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัฯ สาํหรับปี 2565 และมีค่าสอบบญัชีประจาํปีไม่เกิน 2.15 ลา้นบาท แยกต่างหากจากค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ โดยมีรายชื;อ

ผูส้อบบญัชีและเลขทะเบียนดงัต่อไปนี8  

 

1. นายเติมพงษ ์โอปนพนัธุ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 แทน นางสาววสิสุตา จริยธนากร ซึ; งเป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษทัฯ ติดต่อกนั 7 ปี (ตั8งแต่ปี 2558 ถึง 2564) ซึ; งเป็นจาํนวนสูงสุดตามกฎระเบียบของสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2. นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958  

3.  นางพนูนารถ เผา่เจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238  

 

ประธานฯ ไดแ้ถลงเพิ;มเติมวา่ใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ;งขา้งตน้เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษทัฯ ได ้ และในกรณีที;ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ;งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตที;มีคุณสมบตัิของบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ทาํหนา้ที;ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินแทน 

 

มตทิี<ประชุม ที;ประชุมมีมติแต่งตั8ง นายเติมพงษ  ์โอปนพนัธุ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 และ/หรือ 

นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 และ/หรือ นางพูนนารถ เผา่เจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลข

ทะเบียน 5238 แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับปีบญัชีสิ8นสุด ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2565 

โดยมีค่าสอบบญัชีประจาํปีไม่เกิน 2.15 ลา้นบาท แยกต่างหากจากค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็  และในกรณีที;ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ;ง

ดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้ บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตที;มีคุณสมบติัของบริษทั 

สาํนกังาน    อีวาย จาํกดั ทาํหนา้ที;ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทน ที;ประชุมมีมติดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที;มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันี8  

 

มตทิี<ลง จาํนวนเสียงที<ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที<มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,053,272,961 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.6945 

ไม่เห็นด้วย   36,006,112 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.3055 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,279,073 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
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หนา้ 11 จาก 16 

 

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษทัฯไดก้ลั;นกรองและพิจารณาอยา่งรอบคอบถึงความหลากหลายในคุณสมบติั

ของคณะกรรมการ ซึ; งรวมถึง เพศ  อาย ุคุณวฒิุ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ (รวมทั8งผลการปฏิบติังานในฐานะ

กรรมการบริษทัฯในช่วงที;ผา่นมา) เพื;อเสนอชื;อใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา และตามขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการ

สรรหา คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ควรใหก้รรมการดงักล่าวทั8ง 3 ท่าน กลบัเขา้รับตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ;ง ซึ; ง

กรรมการทั8ง 3 ท่าน เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีคุณสมบติัที;เหมาะสมเป็นอยา่งยิ;ง และมีประสบการณ์อนักวา้งขวางเกี;ยวกบัธุรกิจ

การคา้ระหว่างประเทศ ซึ; งเป็นที;คาดหมายว่าบริษทัฯ จะไดรั้บผลประโยชน์อยา่งมากจากประสบการณ์ ขอ้เสนอแนะและ

วสิยัทศันข์องท่านเหล่านี8 ที;จะไดน้าํมาสู่คณะกรรมการบริษทั  

 

นอกจากนั8น สาํหรับนายกาํธร ศิลาอ่อน ซึ; งดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษทัฯ มากกวา่ 9 ปี คณะกรรมการบริษทัฯ โดย

คาํแนะนาํของคณะกรรมการสรรหา ไดท้บทวนความเป็นอิสระของกรรมการท่านนี8และมีความเห็นวา่ท่านยงัคงมีความเป็น

อิสระและเห็นควรใหท่้านกลบัเขา้รับตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ;ง ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปนี8  

(1) กรรมการอิสระท่านนี8 มีคุณสมบติัครบถว้นตามคาํนิยามและคุณสมบติัของกรรมการอิสระตามขอ้บงัคบัของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(2) กรรมการอิสระท่านนี8สามารถนาํพาใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ตดัสินใจไดอ้ยา่งอิสระและยติุธรรม  

(3) ประสบการณ์อนัหลากหลายและความเขา้ใจในบริษทัฯ ของกรรมการอิสระท่านนี8 ถือเป็นประโยชน์อยา่งยิ;งต่อผูถื้อ

หุน้ของบริษทัฯ โดยท่านสามารถปฏิบติัหนา้ที;ในคณะกรรมการบริษทัฯ ดว้ยประสบการณ์ ทกัษะ และความสามารถ

อนัหลากหลายของท่านได ้ 

(4) กรรมการอิสระท่านนี8ไดอุ้ทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื;อรับฟังและมีส่วน

ร่วมในการตดัสินใจของคณะกรรมการ  

(5) ในระหว่างที;ท่านดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่านปฏิบติัหน้าที;ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบและ

อยา่งมืออาชีพเพื;อผลประโยชนข์องบริษทัฯ และผูถื้อหุน้  

(6) การดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นระยะเวลานานของท่านนั8นไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของท่าน  

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ที;ประชุมเลือกตั8งกรรมการที;ครบวาระเขา้รับตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ; ง สาํหรับนาย

กาํธร ศิลาอ่อน นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ และ นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

 

ประธานฯ แจง้ต่อผูถื้อหุ้นให้ลงคะแนนเสียงสาํหรับการเลือกกลบัเขา้รับตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ; งของกรรมการแต่ละ

ท่าน 

 

มตทิี<ประชุม ที;ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเลือกตั8งกรรมการทั8ง 3 ท่านที;ครบวาระเขา้รับตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีก

วาระหนึ; ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที;มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมี

ดงันี8  

 

 

 

หนา้ 12 จาก 16 

 

7.1   การเลือกตั8งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งของกาํธร ศิลาอ่อน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแล

กิจการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี;ยง  /  ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ

สรรหา / กรรมการอิสระ 

มตทิี<ลง จาํนวนเสียงที<ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที<มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   946,562,611 เสียง คิดเป็นร้อยละ 86.8981 

ไม่เห็นด้วย   142,716,462 เสียง คิดเป็นร้อยละ 13.1019 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,279,073 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

  

     7.2  การเลือกตั8งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งของนายอิษฎ์ชาญ ชาห์ กรรมการ  

มตทิี<ลง จาํนวนเสียงที<ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที<มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,053,538,261 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.7189 

ไม่เห็นด้วย   35,740,812 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.2811 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,279,073 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

7.3       การเลือกตั8 งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งของนางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการ

อิสระ 

มตทิี<ลง จาํนวนเสียงที<ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที<มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,070,306,261 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.2582 

ไม่เห็นด้วย   18,972,812 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.7418 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,279,073 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
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หนา้ 11 จาก 16 

 

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษทัฯไดก้ลั;นกรองและพิจารณาอยา่งรอบคอบถึงความหลากหลายในคุณสมบติั

ของคณะกรรมการ ซึ; งรวมถึง เพศ  อาย ุคุณวฒิุ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ (รวมทั8งผลการปฏิบติังานในฐานะ

กรรมการบริษทัฯในช่วงที;ผา่นมา) เพื;อเสนอชื;อใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา และตามขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการ

สรรหา คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ควรใหก้รรมการดงักล่าวทั8ง 3 ท่าน กลบัเขา้รับตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ;ง ซึ; ง

กรรมการทั8ง 3 ท่าน เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีคุณสมบติัที;เหมาะสมเป็นอยา่งยิ;ง และมีประสบการณ์อนักวา้งขวางเกี;ยวกบัธุรกิจ

การคา้ระหว่างประเทศ ซึ; งเป็นที;คาดหมายว่าบริษทัฯ จะไดรั้บผลประโยชน์อยา่งมากจากประสบการณ์ ขอ้เสนอแนะและ

วสิยัทศันข์องท่านเหล่านี8 ที;จะไดน้าํมาสู่คณะกรรมการบริษทั  

 

นอกจากนั8น สาํหรับนายกาํธร ศิลาอ่อน ซึ; งดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษทัฯ มากกวา่ 9 ปี คณะกรรมการบริษทัฯ โดย

คาํแนะนาํของคณะกรรมการสรรหา ไดท้บทวนความเป็นอิสระของกรรมการท่านนี8และมีความเห็นวา่ท่านยงัคงมีความเป็น

อิสระและเห็นควรใหท่้านกลบัเขา้รับตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ;ง ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปนี8  

(1) กรรมการอิสระท่านนี8 มีคุณสมบติัครบถว้นตามคาํนิยามและคุณสมบติัของกรรมการอิสระตามขอ้บงัคบัของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(2) กรรมการอิสระท่านนี8สามารถนาํพาใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ตดัสินใจไดอ้ยา่งอิสระและยติุธรรม  

(3) ประสบการณ์อนัหลากหลายและความเขา้ใจในบริษทัฯ ของกรรมการอิสระท่านนี8 ถือเป็นประโยชน์อยา่งยิ;งต่อผูถื้อ

หุน้ของบริษทัฯ โดยท่านสามารถปฏิบติัหนา้ที;ในคณะกรรมการบริษทัฯ ดว้ยประสบการณ์ ทกัษะ และความสามารถ

อนัหลากหลายของท่านได ้ 

(4) กรรมการอิสระท่านนี8ไดอุ้ทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื;อรับฟังและมีส่วน

ร่วมในการตดัสินใจของคณะกรรมการ  

(5) ในระหว่างที;ท่านดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่านปฏิบติัหน้าที;ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบและ

อยา่งมืออาชีพเพื;อผลประโยชนข์องบริษทัฯ และผูถื้อหุน้  

(6) การดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นระยะเวลานานของท่านนั8นไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของท่าน  

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ที;ประชุมเลือกตั8งกรรมการที;ครบวาระเขา้รับตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ; ง สาํหรับนาย

กาํธร ศิลาอ่อน นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ และ นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

 

ประธานฯ แจง้ต่อผูถื้อหุ้นให้ลงคะแนนเสียงสาํหรับการเลือกกลบัเขา้รับตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ; งของกรรมการแต่ละ

ท่าน 

 

มตทิี<ประชุม ที;ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเลือกตั8งกรรมการทั8ง 3 ท่านที;ครบวาระเขา้รับตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีก

วาระหนึ; ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที;มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมี

ดงันี8  

 

 

 

หนา้ 12 จาก 16 

 

7.1   การเลือกตั8งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งของกาํธร ศิลาอ่อน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแล

กิจการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี;ยง  /  ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ

สรรหา / กรรมการอิสระ 

มตทิี<ลง จาํนวนเสียงที<ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที<มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   946,562,611 เสียง คิดเป็นร้อยละ 86.8981 

ไม่เห็นด้วย   142,716,462 เสียง คิดเป็นร้อยละ 13.1019 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,279,073 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

  

     7.2  การเลือกตั8งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งของนายอิษฎ์ชาญ ชาห์ กรรมการ  

มตทิี<ลง จาํนวนเสียงที<ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที<มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,053,538,261 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.7189 

ไม่เห็นด้วย   35,740,812 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.2811 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,279,073 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

7.3       การเลือกตั8 งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งของนางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการ

อิสระ 

มตทิี<ลง จาํนวนเสียงที<ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที<มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,070,306,261 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.2582 

ไม่เห็นด้วย   18,972,812 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.7418 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,279,073 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
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วาระที< 8  เพื<อพจิารณาและอนุมตัค่ิาตอบแทนของกรรมการบริษทัสําหรับปี 2565 

ประธานฯ แถลงให้ที;ประชุมทราบว่าคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา

ค่าตอบแทนจากมาตรฐานสากล และเปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอื;นรวมทั8งบริษทัในกลุ่มขนส่งทั8งในประเทศไทย

และต่างประเทศ  ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ เทียบกบับริษทัจดทะเบียนอื;นในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยและบริษทัในกลุ่มเดียวกนั พร้อมกบัรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการที;บริษทัฯ จ่ายไปในปี 2564 

ไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจาํปี 2564 

 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที;ประชุมพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2565 ในรูปแบบค่าตอบแทนประจาํ* 

และไม่มีค่าตอบแทนอื;น โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส ๆ ละเท่ากนั ดงัต่อไปนี8  

สําหรับตาํแหน่ง เสนอค่าตอบแทน 

สําหรับปี 2565 

ค่าตอบแทนในปี 2564 

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

กรรมการบริษทั 550,000 บาท 550,000 บาท 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ 

กาํกบัดูแลกิจการ  

(ค่าตอบแทนเพิ;มเติมสาํหรับกรรมการชุดยอ่ย) 400,000 บาท 400,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ  

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

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี;ยง 

(ค่าตอบแทนเพิ;มเติมสาํหรับกรรมการชุดยอ่ย) 
150,000 บาท ไม่มี 

กรรมการบริหารความเสี;ยง  

(ค่าตอบแทนเพิ;มเติมสาํหรับกรรมการชุดยอ่ยที;

เป็นกรรมการอิสระ)  

100,000 บาท ไม่มี 

*  จ่ายเป็นรายไตรมาสสาํหรับ: ประธานคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 300,000 บาท/ไตรมาส กรรมการบริษทั จาํนวน 137,500 บาท/

ไตรมาส/ท่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 100,000 บาท/ไตรมาส กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 

50,000 บาท/ไตรมาส/ท่าน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีGยง 37,500 บาท/ไตรมาส และกรรมการบริหารความเสีGยง (เฉพาะ

กรรมการอิสระ) 25,000 บาท/ไตรมาส 

 

มตทิี<ประชุม ที;ประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัสาํหรับปี 2565  คือสาํหรับประธานกรรมการเป็น

จาํนวนเงิน 1,200,000 บาทต่อปี และสําหรับกรรมการเป็นจาํนวนเงิน 550,000 บาทต่อปีต่อหนึ; งท่าน และมีมติอนุมติั

ค่าตอบแทนแก่กรรมการซึ; งอยูใ่นคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการสาํหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

และกาํกบัดูแลกิจการเป็นจาํนวนเงิน 400,000 บาทต่อปี และสาํหรับสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ
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เป็นจาํนวนเงิน 200,000 บาทต่อปีต่อหนึ;งท่าน และมีมติอนุมติัค่าตอบแทนแก่กรรมการซึ;งอยูใ่นคณะกรรมการบริหารความ

เสี; ยง สําหรับประธานคณะกรรมการบริหารความเสี; ยงเป็นจาํนวนเงิน 150,000 บาทต่อปี และสําหรับสมาชิกคณะ

กรรมการบริหารความเสี;ยงที;เป็นกรรมการอิสระเป็นจาํนวนเงิน 100,000 บาทต่อปีต่อหนึ;งท่าน ที;ประชุมมีมติดว้ยคะแนน

เสียงมากกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ที;มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันี8  

 

มตทิี<ลง จาํนวนเสียงที<ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที<มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,089,279,061 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย   12 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,279,073 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระที< 9  เพื<อพจิารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินจํานวน 22.37 ล้านบาท เพื<อเป็นเงินสํารองสําหรับกจิกรรมความ

รับผดิชอบต่อสังคม 

 

ประธานฯ แถลงให้ที;ประชุมทราบว่าตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 55  คณะกรรมการบริษทัฯ อาจเสนอใหที้;ประชุมผูถื้อหุน้   

ลงมติใหจ้ดัสรรเงินทุนสาํรองอื;นตามที;คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นวา่เป็นประโยชนใ์นการดาํเนินการของบริษทัฯ ดว้ยกไ็ด ้

 

ประธานฯ ไดแ้ถลงเพิ;มเติมต่อที;ประชุมว่า บริษทัฯ กาํหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื;องที;สาํคญั ซึ; งบริษทัฯ ได้

บญัญติัเรื;องดงักล่าวไวใ้นพนัธกิจ และภารกิจของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะจดัสรรกาํไรจาํนวนร้อยละ 0.50 ของกาํไรสุทธิ 

ซึ; งจะมีจาํนวนขั8นตํ;า 1.75 ลา้นบาท และไม่เกิน 25 ลา้นบาทต่อปี ให้เป็นเงินสํารองสําหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สงัคม สาํหรับการใชเ้งินสาํรองดงักล่าวจะพิจารณาโดยผูบ้ริหารระดบัสูงและ/หรือคณะกรรมการของบริษทัฯ และนาํเสนอ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื;อตรวจสอบเป็นระยะหรืออยา่งนอ้ยปีละหนึ;งครั8 ง สาํหรับปี 2564 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรร

เงินจาํนวน 22.37 ลา้นบาท เพื;อเป็นเงินสาํรองสาํหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ทั8งนี8  ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 

ยอดคงเหลือของ  เงินสาํรองสาํหรับกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมมีจาํนวน 36.26 ลา้นบาท 

 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที;ประชุมพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินจาํนวน 22.37 ลา้นบาท เพื;อเป็นเงินสํารองสําหรับ

กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม  

 

มตทิี<ประชุม ที;ประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรเงินจาํนวน 22.37 ลา้นบาท เพื;อเป็นเงินสํารองสําหรับกิจกรรมความ

รับผดิชอบต่อสงัคม ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที;มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนน

เสียงมีดงันี8  
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วาระที< 8  เพื<อพจิารณาและอนุมตัค่ิาตอบแทนของกรรมการบริษทัสําหรับปี 2565 

ประธานฯ แถลงให้ที;ประชุมทราบว่าคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา

ค่าตอบแทนจากมาตรฐานสากล และเปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอื;นรวมทั8งบริษทัในกลุ่มขนส่งทั8งในประเทศไทย

และต่างประเทศ  ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ เทียบกบับริษทัจดทะเบียนอื;นในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยและบริษทัในกลุ่มเดียวกนั พร้อมกบัรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการที;บริษทัฯ จ่ายไปในปี 2564 

ไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจาํปี 2564 

 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที;ประชุมพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2565 ในรูปแบบค่าตอบแทนประจาํ* 

และไม่มีค่าตอบแทนอื;น โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส ๆ ละเท่ากนั ดงัต่อไปนี8  

สําหรับตาํแหน่ง เสนอค่าตอบแทน 

สําหรับปี 2565 

ค่าตอบแทนในปี 2564 

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

กรรมการบริษทั 550,000 บาท 550,000 บาท 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ 

กาํกบัดูแลกิจการ  

(ค่าตอบแทนเพิ;มเติมสาํหรับกรรมการชุดยอ่ย) 400,000 บาท 400,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ  

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

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี;ยง 

(ค่าตอบแทนเพิ;มเติมสาํหรับกรรมการชุดยอ่ย) 
150,000 บาท ไม่มี 

กรรมการบริหารความเสี;ยง  

(ค่าตอบแทนเพิ;มเติมสาํหรับกรรมการชุดยอ่ยที;

เป็นกรรมการอิสระ)  

100,000 บาท ไม่มี 

*  จ่ายเป็นรายไตรมาสสาํหรับ: ประธานคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 300,000 บาท/ไตรมาส กรรมการบริษทั จาํนวน 137,500 บาท/

ไตรมาส/ท่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 100,000 บาท/ไตรมาส กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 

50,000 บาท/ไตรมาส/ท่าน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีGยง 37,500 บาท/ไตรมาส และกรรมการบริหารความเสีGยง (เฉพาะ

กรรมการอิสระ) 25,000 บาท/ไตรมาส 

 

มตทิี<ประชุม ที;ประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัสาํหรับปี 2565  คือสาํหรับประธานกรรมการเป็น

จาํนวนเงิน 1,200,000 บาทต่อปี และสําหรับกรรมการเป็นจาํนวนเงิน 550,000 บาทต่อปีต่อหนึ; งท่าน และมีมติอนุมติั

ค่าตอบแทนแก่กรรมการซึ; งอยูใ่นคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการสาํหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

และกาํกบัดูแลกิจการเป็นจาํนวนเงิน 400,000 บาทต่อปี และสาํหรับสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ
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เป็นจาํนวนเงิน 200,000 บาทต่อปีต่อหนึ;งท่าน และมีมติอนุมติัค่าตอบแทนแก่กรรมการซึ;งอยูใ่นคณะกรรมการบริหารความ

เสี; ยง สําหรับประธานคณะกรรมการบริหารความเสี; ยงเป็นจาํนวนเงิน 150,000 บาทต่อปี และสําหรับสมาชิกคณะ

กรรมการบริหารความเสี;ยงที;เป็นกรรมการอิสระเป็นจาํนวนเงิน 100,000 บาทต่อปีต่อหนึ;งท่าน ที;ประชุมมีมติดว้ยคะแนน

เสียงมากกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ที;มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันี8  

 

มตทิี<ลง จาํนวนเสียงที<ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที<มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,089,279,061 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย   12 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,279,073 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระที< 9  เพื<อพจิารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินจํานวน 22.37 ล้านบาท เพื<อเป็นเงินสํารองสําหรับกจิกรรมความ

รับผดิชอบต่อสังคม 

 

ประธานฯ แถลงให้ที;ประชุมทราบว่าตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 55  คณะกรรมการบริษทัฯ อาจเสนอใหที้;ประชุมผูถื้อหุน้   

ลงมติใหจ้ดัสรรเงินทุนสาํรองอื;นตามที;คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นวา่เป็นประโยชนใ์นการดาํเนินการของบริษทัฯ ดว้ยกไ็ด ้

 

ประธานฯ ไดแ้ถลงเพิ;มเติมต่อที;ประชุมว่า บริษทัฯ กาํหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื;องที;สาํคญั ซึ; งบริษทัฯ ได้

บญัญติัเรื;องดงักล่าวไวใ้นพนัธกิจ และภารกิจของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะจดัสรรกาํไรจาํนวนร้อยละ 0.50 ของกาํไรสุทธิ 

ซึ; งจะมีจาํนวนขั8นตํ;า 1.75 ลา้นบาท และไม่เกิน 25 ลา้นบาทต่อปี ให้เป็นเงินสํารองสําหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สงัคม สาํหรับการใชเ้งินสาํรองดงักล่าวจะพิจารณาโดยผูบ้ริหารระดบัสูงและ/หรือคณะกรรมการของบริษทัฯ และนาํเสนอ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื;อตรวจสอบเป็นระยะหรืออยา่งนอ้ยปีละหนึ;งครั8 ง สาํหรับปี 2564 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรร

เงินจาํนวน 22.37 ลา้นบาท เพื;อเป็นเงินสาํรองสาํหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ทั8งนี8  ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 

ยอดคงเหลือของ  เงินสาํรองสาํหรับกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมมีจาํนวน 36.26 ลา้นบาท 

 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที;ประชุมพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินจาํนวน 22.37 ลา้นบาท เพื;อเป็นเงินสํารองสําหรับ

กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม  

 

มตทิี<ประชุม ที;ประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรเงินจาํนวน 22.37 ลา้นบาท เพื;อเป็นเงินสํารองสําหรับกิจกรรมความ

รับผดิชอบต่อสงัคม ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที;มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนน

เสียงมีดงันี8  
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หนา้ 15 จาก 16 

 

มตทิี<ลง จาํนวนเสียงที<ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที<มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,003,905,268 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.1624 

ไม่เห็นด้วย   85,373,793 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.8376 

งดออกเสียง   12 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,279,073 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

ในวาระนี8 มีคาํถามจากผูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงันี8  

 

คาํถาม คุณพิเชษฐ หุตายน ผูถื้อหุ้น ถามว่า หากค่าเงินสกุลเหรียญสหรัฐไดอ้่อนค่าลงอย่างมากหรือกลายเป็น

สกุลเงินที;ไม่มีค่าเมื;อเปรียบเทียบกบัสกุลเงินหลกัอื;น ๆ บริษทัฯ จะมีมาตรการอยา่งไรในการลดความ

เสี;ยงจากเหตุการณ์ดงักล่าว 

คาํตอบ คุณกอตมั ไดใ้หค้าํตอบวา่ หากค่าเงินสกุลเหรียญสหรัฐอ่อนค่าลงเมื;อเทียบกบัเงินสกุลอื;น ๆ รายไดข้อง

เรือซึ; งมีหน่วยเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐควรเพิ;มสูงขึ8น ในระดบัที;ส่งผลให้มูลค่าที;แทจ้ริงของรายได้

ยงัคงเท่าเดิม ในอีกทางเลือกหนึ;ง บริษทัฯ อาจเลือกที;จะรับรายไดเ้ป็นเงินสกลุอื;น 

คาํถาม คุณอุมาชษญา เจริญไชย ผูรั้บมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ถามว่า กิจกรรมเพื;อความ

รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทัฯ มีกิจกรรมใดบา้ง วตัถุประสงค์ของกิจกรรมเหล่านี8 คืออะไร 

บริษทัฯ มีการติดตามผลของกิจกรรมเหล่านี8อยา่งไร และกิจกรรม CSR เหล่านี8 เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้

อยา่งไร 

คาํตอบ คุณกอตมั ไดใ้ห้คาํตอบว่า สาํหรับกิจกรรมเพื;อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในปี 2564 บริษทัฯ ได้

บริจาคอาหารจาํนวน 60,000 กล่องใหแ้ก่ชุมชนซึ; งไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ในปี 2565 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเงินจาํนวน 1 ลา้นบาทให้แก่โรงเรียนมีชยัพฒันา 

จงัหวดับุรีรัมย  ์ทั8งนี8  กิจกรรมเพื;อความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้เป็นไปเพื;อประโยชน์ของผูถื้อหุ้น 

หากแต่กิจกรรมดงักล่าวนั8นเป็นไปเพื;อผลประโยชนข์องสงัคมโดยรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา้ 16 จาก 16 

 

ในที;ประชุมไม่มีผูใ้ดเสนอเรื;องอื;นใดเพื;อใหพ้ิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที;เขา้ร่วมประชุมและกล่าว

ปิดประชุมเวลา 12:30 นาฬิกา 

 

 

ลงชื;อ _______________________________ ประธานในที;ประชุม 

                   (นายชยัภทัร ศรีวสิารวาจา) 

 

 

ลงชื;อ ________________________________เลขานุการบริษทัฯ/ ผูบ้นัทึกการประชุม 

             (นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน)  
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หนา้ 15 จาก 16 

 

มตทิี<ลง จาํนวนเสียงที<ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที<มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,003,905,268 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.1624 

ไม่เห็นด้วย   85,373,793 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.8376 

งดออกเสียง   12 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,279,073 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

ในวาระนี8 มีคาํถามจากผูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงันี8  

 

คาํถาม คุณพิเชษฐ หุตายน ผูถื้อหุ้น ถามว่า หากค่าเงินสกุลเหรียญสหรัฐไดอ้่อนค่าลงอย่างมากหรือกลายเป็น

สกุลเงินที;ไม่มีค่าเมื;อเปรียบเทียบกบัสกุลเงินหลกัอื;น ๆ บริษทัฯ จะมีมาตรการอยา่งไรในการลดความ

เสี;ยงจากเหตุการณ์ดงักล่าว 

คาํตอบ คุณกอตมั ไดใ้หค้าํตอบวา่ หากค่าเงินสกุลเหรียญสหรัฐอ่อนค่าลงเมื;อเทียบกบัเงินสกุลอื;น ๆ รายไดข้อง

เรือซึ; งมีหน่วยเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐควรเพิ;มสูงขึ8น ในระดบัที;ส่งผลให้มูลค่าที;แทจ้ริงของรายได้

ยงัคงเท่าเดิม ในอีกทางเลือกหนึ;ง บริษทัฯ อาจเลือกที;จะรับรายไดเ้ป็นเงินสกลุอื;น 

คาํถาม คุณอุมาชษญา เจริญไชย ผูรั้บมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ถามว่า กิจกรรมเพื;อความ

รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทัฯ มีกิจกรรมใดบา้ง วตัถุประสงค์ของกิจกรรมเหล่านี8 คืออะไร 

บริษทัฯ มีการติดตามผลของกิจกรรมเหล่านี8อยา่งไร และกิจกรรม CSR เหล่านี8 เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้

อยา่งไร 

คาํตอบ คุณกอตมั ไดใ้ห้คาํตอบว่า สาํหรับกิจกรรมเพื;อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในปี 2564 บริษทัฯ ได้

บริจาคอาหารจาํนวน 60,000 กล่องใหแ้ก่ชุมชนซึ; งไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ในปี 2565 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเงินจาํนวน 1 ลา้นบาทให้แก่โรงเรียนมีชยัพฒันา 

จงัหวดับุรีรัมย  ์ทั8งนี8  กิจกรรมเพื;อความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้เป็นไปเพื;อประโยชน์ของผูถื้อหุ้น 

หากแต่กิจกรรมดงักล่าวนั8นเป็นไปเพื;อผลประโยชนข์องสงัคมโดยรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา้ 16 จาก 16 

 

ในที;ประชุมไม่มีผูใ้ดเสนอเรื;องอื;นใดเพื;อใหพ้ิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที;เขา้ร่วมประชุมและกล่าว

ปิดประชุมเวลา 12:30 นาฬิกา 

 

 

ลงชื;อ _______________________________ ประธานในที;ประชุม 

                   (นายชยัภทัร ศรีวสิารวาจา) 

 

 

ลงชื;อ ________________________________เลขานุการบริษทัฯ/ ผูบ้นัทึกการประชุม 

             (นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน)  

 

 

ลงชื;อ ___________________ _______________________ ____________________________ _____ ประธานในที;ประชุม

                   (นายชยัภทัร ศรีวสิารวาจา)

ลงชื;อ _____________________________________________________________________________ __________________ เลขานุการบริษทัฯ/ ผูบ้นัทึกการประชุม
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เอกสารแนบ 3 
[ ส าหรับวาระที่ 7 ] 

 
 

ประวตัิกรรมการท่านทีต้่องออกตามวาระ 
และได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอกีคร้ัง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายคาลดิ มอยนูดดิน ฮาชิม 
 

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 
อายุ  69 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ   กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการความยัง่ยนืและบริหารความเส่ียง 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการฯ 11 มกราคม 2537 
ประวัติการศึกษา    ปริญญาโทดา้นการบริหารสาขาการเงิน มหาวิทยาลยับอมเบย ์
ประวัติการอบรม 

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

ประสบการณ์ 
• กุมภาพนัธ์ 2563 - ปัจจุบนั กรรมการความยัง่ยนืและบริหารความเส่ียง บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั 

(มหาชน) 
• 2537 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• 2534 - 2536 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั 

(แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือปี 2537) 
• 2527 - 2534 หวัหนา้แผนกชิพป้ิง บริษทั จีพี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
• 2522 - 2526 ผูบ้ริหารอาวุโส บริษทั แพนโอเช่ียน นาวิเกชัน่ แอน เทรดด้ิง พีทีอี จ ากดั 

อาชีพหลัก กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบริหาร บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั 
(มหาชน) 
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เอกสารแนบ 3 
[ ส าหรับวาระที่ 7 ] 

 
 

ประวตัิกรรมการท่านทีต้่องออกตามวาระ 
และได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอกีคร้ัง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายคาลดิ มอยนูดดิน ฮาชิม 
 

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 
อายุ  69 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ   กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการความยัง่ยนืและบริหารความเส่ียง 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการฯ 11 มกราคม 2537 
ประวัติการศึกษา    ปริญญาโทดา้นการบริหารสาขาการเงิน มหาวิทยาลยับอมเบย ์
ประวัติการอบรม 

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

ประสบการณ์ 
• กุมภาพนัธ์ 2563 - ปัจจุบนั กรรมการความยัง่ยนืและบริหารความเส่ียง บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั 

(มหาชน) 
• 2537 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• 2534 - 2536 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั 

(แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือปี 2537) 
• 2527 - 2534 หวัหนา้แผนกชิพป้ิง บริษทั จีพี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
• 2522 - 2526 ผูบ้ริหารอาวุโส บริษทั แพนโอเช่ียน นาวิเกชัน่ แอน เทรดด้ิง พีทีอี จ ากดั 

อาชีพหลัก กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบริหาร บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั 
(มหาชน) 
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นายคาลดิ มอยนูดดิน ฮาชิม (ต่อ) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอ่ืน 
บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี 
บริษัทที่ไม่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จ านวน 45 บริษทั 
(บริษทัยอ่ยท่ี 1-3, 5-8, 10-13, 15-20, 22-24, 26-27 และ 29-51 ในหนา้ 92 - 93 
ของรายงานประจ าปี 2565) 

กิจการ/องค์กรอ่ืน 1. รองประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการการเงินและ
ตรวจสอบ The Swedish Club, ประเทศสวีเดน 

2. Regional Committee Member, American Bureau of Shipping 
3. Austral-Asia Regional Committee Member, Bureau Veritas 
4. Trustee, Sackhumvit Trust, Bangalore, India 

จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2565 

รายละเอียด 
ณ วันที่  

1 มกราคม 
2565 

ได้มา 
ในปี 2565 

จ าหน่าย 
ในปี 2565 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2565 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2565 
โดยตนเอง 121,526,275 - - - 121,526,275 

(ร้อยละ 7.79  
ของหุน้ทั้งหมด 
ท่ีเรียกช าระแลว้) 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ 
นิติภาวะ 

- - - - - 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 

หลักเกณฑ์การสรรหา  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาให้
แต่งตั้งนายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กลบัเขา้รับต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
(รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบัน้ี หนา้ 6 – 8) 
 
 
 
 

 
 

 

นายคาลดิ มอยนูดดิน ฮาชิม (ต่อ) 
 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
• พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจส าคญั และแผนกลยทุธ์ในการด าเนินงานของบริษทัฯซ่ึงเสนอโดยฝ่าย

บริหารและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
• ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขนั

อยา่งย ัง่ยนื 
• ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยส่งเสริมให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

กลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั้งผลกัดนัใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
• ก าหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

การประชุมในปี 2565 การเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 7/7 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 6/6 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการความย่ังยืนและบริหารความเส่ียง 4/4 คร้ัง 
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นายคาลดิ มอยนูดดิน ฮาชิม (ต่อ) 
 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
• พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจส าคญั และแผนกลยทุธ์ในการด าเนินงานของบริษทัฯซ่ึงเสนอโดยฝ่าย

บริหารและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
• ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขนั

อยา่งย ัง่ยนื 
• ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยส่งเสริมให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

กลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั้งผลกัดนัใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
• ก าหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

การประชุมในปี 2565 การเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 7/7 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 6/6 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการความย่ังยืนและบริหารความเส่ียง 4/4 คร้ัง 
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     นายคูชรู คาล ีวาเดีย 
 
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 
อายุ  59 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ   กรรมการ  
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการฯ 20 สิงหาคม 2542 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี - สถิติ, คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยับอมเบย ์

ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตจากสถาบนัผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศอินเดีย 

ประวัติการอบรม 
• 2548 สมาชิกผูท้รงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

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

ประสบการณ์ 
• 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แกมมอน เอ็นจิเนียร์ส แอนด ์คอนแทรคเตอร์ส ไพรเวท 

ลิมิเตด็ ประเทศอินเดีย 
• 2556 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
• 2542 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• 2542 - 2562 กรรมการ (การเงิน) และกรรมการบริหาร บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั 

(มหาชน) 
• 2537 - 2542 กรรมการ (การเงินและบญัชี) กลุ่มบริษทั แม็กซ์วิน จ ากดั 
• 2540 - 2541 ผูอ้  านวยการ (การเงินและการจดัการ) บริษทั ชวัร์เทก็ซ์ จ ากดั 
• 2533 - 2537 ผูจ้ดัการแผนกบญัชีและการเงิน กลุ่มบริษทั แม็กซ์วิน จ ากดั 
• 2531 - 2533 ผูช่้วยผูจ้ดัการ บริษทั เอ.เอฟ.เฟอร์กูสัน แอนด ์โค 
 
 

 
 

 
นายคูชรู คาล ีวาเดีย (ต่อ) 
 
อาชีพหลัก กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการบริหาร บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอ่ืน 
บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:  

กรรมการในคณะกรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 
1. กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จ ากดั* 

(ใหบ้ริการดา้นโรงแรมและดา้นบริหารจดัการ) 
2. กรรมการ บริษทั ดิ เอเทรียม โฮเตล็ จ ากดั 
3.  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (เมียนมาร์) จ ากดั 
4.  ประธานคณะกรรมการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (กมัพูชา) จ ากดั  
5. กรรมการ บริษทั ซีเอ็นที โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
6. กรรมการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น เอนเนอร์จี โซลูชนัส์ จ ากดั*  
7. กรรมการ บริษทั ซีเอน็อีเอส ดีวนั จ ากดั 
8. กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร บริษทั แกมมอน เอน็จิเนียร์ส แอนด ์คอนแทรค

เตอร์ส ไพรเวท ลิมิเตด็ ประเทศอินเดีย 
* หมายเหตุ: อา้งอิง “รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ในหน้า 264 - 265 ของรายงาน
ประจ าปี 2565 

บริษัทที่ไม่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

ไม่มี 

กิจการ/องค์กรอ่ืน ไม่มี 
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     นายคูชรู คาล ีวาเดีย 
 
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 
อายุ  59 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ   กรรมการ  
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการฯ 20 สิงหาคม 2542 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี - สถิติ, คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยับอมเบย ์

ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตจากสถาบนัผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศอินเดีย 

ประวัติการอบรม 
• 2548 สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

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

ประสบการณ์ 
• 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แกมมอน เอ็นจิเนียร์ส แอนด ์คอนแทรคเตอร์ส ไพรเวท 

ลิมิเตด็ ประเทศอินเดีย 
• 2556 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
• 2542 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• 2542 - 2562 กรรมการ (การเงิน) และกรรมการบริหาร บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั 

(มหาชน) 
• 2537 - 2542 กรรมการ (การเงินและบญัชี) กลุ่มบริษทั แม็กซ์วิน จ ากดั 
• 2540 - 2541 ผูอ้  านวยการ (การเงินและการจดัการ) บริษทั ชวัร์เทก็ซ์ จ ากดั 
• 2533 - 2537 ผูจ้ดัการแผนกบญัชีและการเงิน กลุ่มบริษทั แม็กซ์วิน จ ากดั 
• 2531 - 2533 ผูช่้วยผูจ้ดัการ บริษทั เอ.เอฟ.เฟอร์กูสัน แอนด ์โค 
 
 

 
 

 
นายคูชรู คาล ีวาเดีย (ต่อ) 
 
อาชีพหลัก กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการบริหาร บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอ่ืน 
บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:  

กรรมการในคณะกรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 
1. กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จ ากดั* 

(ใหบ้ริการดา้นโรงแรมและดา้นบริหารจดัการ) 
2. กรรมการ บริษทั ดิ เอเทรียม โฮเตล็ จ ากดั 
3.  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (เมียนมาร์) จ ากดั 
4.  ประธานคณะกรรมการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (กมัพูชา) จ ากดั  
5. กรรมการ บริษทั ซีเอ็นที โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
6. กรรมการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น เอนเนอร์จี โซลูชนัส์ จ ากดั*  
7. กรรมการ บริษทั ซีเอน็อีเอส ดีวนั จ ากดั 
8. กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร บริษทั แกมมอน เอน็จิเนียร์ส แอนด ์คอนแทรค

เตอร์ส ไพรเวท ลิมิเตด็ ประเทศอินเดีย 
* หมายเหตุ: อา้งอิง “รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ในหน้า 264 - 265 ของรายงาน
ประจ าปี 2565 

บริษัทที่ไม่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

ไม่มี 

กิจการ/องค์กรอ่ืน ไม่มี 
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นายคูชรู คาล ีวาเดีย (ต่อ) 
 
จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2565 

รายละเอียด 
ณ วันที่  

1 มกราคม 
2565 

ได้มา 
ในปี 2565 

จ าหน่าย 
ในปี 2565 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2565 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2565 
โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ 
นิติภาวะ 

- - - - - 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 
หลักเกณฑ์การสรรหา  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาให้

แต่งตั้งนายคูชรู คาลี วาเดีย กลบัเขา้รับต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
(รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบัน้ี หนา้ 6 – 8) 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
• พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจส าคญั และแผนกลยทุธ์ในการด าเนินงานของบริษทัฯซ่ึงเสนอโดยฝ่าย

บริหารและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
• ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขนั

อยา่งย ัง่ยนื 
• ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยส่งเสริมให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

กลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั้งผลกัดนัใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
• ก าหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
การประชุมในปี 2565 การเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 7/7 คร้ัง 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
     นายกอตัม คูรานา 
 
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง           กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 
อายุ     46 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ   กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ (การเงิน)* 
  (*ผู้ท่ีมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบสูงสุดด้านการเงินและการบัญชีในบริษัท) 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการฯ 11 กุมภาพนัธ์ 2563 
ประวัติการศึกษา MBA จาก INSEAD ประเทศฝร่ังเศส 

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

ประวัติการอบรมและการสัมมนา 
• สิงหาคม 2565 เขา้ร่วมสัมมนาออนไลน์ TLCA-McKinsey “CEO Excellence” 
• มิถุนายน 2565 วิทยากรในงาน 16th HSBC Annual Transport & Logistics Conference 
  จดัโดยธนาคารฮ่องกงและเซ้ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ (HSBC) 
• ธนัวาคม 2564 หลกัสูตรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย (DCP) Class 

313/2021 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
• กนัยายน 2564 หลกัสูตร E-Learning CFO’s Refresher จดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
• ธนัวาคม 2563 เขา้ร่วมอบรม TLCA CFO Professional Development Program (TLCA 

CFO CPD) คร้ังท่ี 7/2020 ในหัวขอ้ “Data privacy law and cyber security 
law” จดัโดยสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย (TLCA) 

• ธนัวาคม 2563 วิทยากรในงาน The Capital Link Hong Kong Maritime Forum 
• กนัยายน 2563 เขา้ร่วมอบรม TLCA CFO Professional Development Program (TLCA 

CFO CPD) คร้ังท่ี 5/2020 จดัโดยสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย (TLCA) 
• กนัยายน 2563 เขา้ร่วมอบรมในหัวขอ้ “Directors Accreditation Program (DAP 173/2020) 

จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
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     นายกอตัม คูรานา 
 
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง           กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 
อายุ     46 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ   กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ (การเงิน)* 
  (*ผู้ท่ีมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบสูงสุดด้านการเงินและการบัญชีในบริษัท) 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการฯ 11 กุมภาพนัธ์ 2563 
ประวัติการศึกษา MBA จาก INSEAD ประเทศฝร่ังเศส 

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

ประวัติการอบรมและการสัมมนา 
• สิงหาคม 2565 เขา้ร่วมสัมมนาออนไลน์ TLCA-McKinsey “CEO Excellence” 
• มิถุนายน 2565 วิทยากรในงาน 16th HSBC Annual Transport & Logistics Conference 
  จดัโดยธนาคารฮ่องกงและเซ้ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ (HSBC) 
• ธนัวาคม 2564 หลกัสูตรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย (DCP) Class 

313/2021 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
• กนัยายน 2564 หลกัสูตร E-Learning CFO’s Refresher จดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
• ธนัวาคม 2563 เขา้ร่วมอบรม TLCA CFO Professional Development Program (TLCA 

CFO CPD) คร้ังท่ี 7/2020 ในหัวขอ้ “Data privacy law and cyber security 
law” จดัโดยสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย (TLCA) 

• ธนัวาคม 2563 วิทยากรในงาน The Capital Link Hong Kong Maritime Forum 
• กนัยายน 2563 เขา้ร่วมอบรม TLCA CFO Professional Development Program (TLCA 

CFO CPD) คร้ังท่ี 5/2020 จดัโดยสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย (TLCA) 
• กนัยายน 2563 เขา้ร่วมอบรมในหัวขอ้ “Directors Accreditation Program (DAP 173/2020) 

จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
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นายกอตัม คูรานา (ต่อ) 
 

• ธนัวาคม 2562 - มกราคม 2563 หลกัสูตร E-Learning CFO Orientation จดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

• กรกฎาคม 2562 เขา้ร่วม CFO Innovation Thailand Forum in Bangkok 
• พฤษภาคม 2562 วิทยากรในงาน The Capital Link International Shipping Forum in Shanghai 

ประสบการณ์ 
• 2563 - ปัจจุบนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ (การเงิน) บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• 2561 - 2562 ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• 2560 - 2561 กรรมการ Drewry Financial Research Services  สหราชอาณาจกัร 
• 2558 - 2559 ท่ีปรึกษาอาวุโส Galway Group ประเทศอินเดีย 
• 2547 - 2557 ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่าย Structured Asset Finance ธนาคาร DVB 

ลอนดอน และประเทศสิงคโปร์ 
• 2543 - 2546 ผูจ้ดัการ Pacific Shipping มุมไบ ประเทศอินเดีย 
• 2541 - 2542 ท่ีปรึกษา Synygy ฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา 

อาชีพหลัก กรรมการ (การเงิน) และกรรมการบริหาร บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอ่ืน 
บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี 
บริษัทที่ไม่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

1. กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จ านวน 45 บริษทั 
(บริษทัยอ่ยท่ี 1-3, 5-8, 10-13, 15-20, 22-24, 26-27 และ 29-51 ในหนา้ 
92 - 93 ของรายงานประจ าปี 2565) 

2. ผูช้  าระบญัชีในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จ านวน 6 บริษทั 
(บริษทัยอ่ยท่ี 4, 9, 14, 21, 25 และ 28 ในหนา้ 92 - 93 ของรายงานประจ าปี 
2565) 

กิจการ/องค์กรอ่ืน ไม่มี 

 
  

 
 

 

นายกอตัม คูรานา (ต่อ) 
 
จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2565 

รายละเอียด 
ณ วันที่  

1 มกราคม 
2565 

ได้มา 
ในปี 2565 

จ าหน่าย 
ในปี 2565 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2565 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2565 
โดยตนเอง - - - - - 
โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ 
นิติภาวะ 

- - - - - 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 
หลักเกณฑ์การสรรหา  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาให้

แต่งตั้งนายกอตมั คูรานา กลบัเขา้รับต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
(รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบัน้ี หนา้ 6 - 8) 

 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
• พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจส าคญั  และแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษทัฯซ่ึงเสนอโดย     

ฝ่ายบริหารและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
• ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขนั

อยา่งย ัง่ยนื 
• ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยส่งเสริมให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

กลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั้งผลกัดนัใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
• ก าหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
การประชุมในปี 2565 การเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 7/7 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 6/6 คร้ัง 

 

 



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

39

 
 

 

นายกอตัม คูรานา (ต่อ) 
 
จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2565 

รายละเอียด 
ณ วันที่  

1 มกราคม 
2565 

ได้มา 
ในปี 2565 

จ าหน่าย 
ในปี 2565 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2565 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2565 
โดยตนเอง - - - - - 
โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ 
นิติภาวะ 

- - - - - 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 
หลักเกณฑ์การสรรหา  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาให้

แต่งตั้งนายกอตมั คูรานา กลบัเขา้รับต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
(รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบัน้ี หนา้ 6 - 8) 

 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
• พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจส าคญั  และแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษทัฯซ่ึงเสนอโดย     

ฝ่ายบริหารและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
• ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขนั

อยา่งย ัง่ยนื 
• ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยส่งเสริมให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

กลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั้งผลกัดนัใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
• ก าหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
การประชุมในปี 2565 การเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 7/7 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 6/6 คร้ัง 
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นางสาวสิรสา สุภาวศิน 

 
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 
อายุ     39 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ   กรรมการ / ผูอ้  านวยการ (กฎหมาย) 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการฯ 8 กรกฎาคม 2563 
ประวัติการศึกษา นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ จากสภาทนายความ 
ใบอนุญาตทนายความผูท้  าค ารับรองลายมือชื่อและเอกสาร จากสภา
ทนายความ 

ประวัติการอบรมและการสัมมนา 
• กรกฎาคม 2565 เขา้ร่วมงาน Women in Maritime Conference จดัโดย Norton Rose Fulbright 
• มิถุนายน 2565 เขา้ร่วมงานประชุมสุดยอดผูน้ าสตรีโลก (Global Summit of Women 2022)  
• มีนาคม 2565 เข้าอบรมหลักสูตร “เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตาม

กฎหมาย” จดัโดยสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
• ตุลาคม 2564 เขา้อบรมหลกัสูตร “กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรับเจา้หนา้ท่ี

ผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานและองค์กรธุรกิจ” จัดโดย ศูนยว์ิจัยกฎหมาย
และการพฒันา (LDRC) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

• ตุลาคม 2556 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “CSR Knowledge Management” จดัโดยสถาบนั
ธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) 

• กุมภาพนัธ์ 2556 เข้า ร่วมอบรมในหัวข้อ  “New CG Principles 2012” จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

 
 

 
 

 
นางสาวสิรสา สุภาวศิน (ต่อ) 
 

• ตุลาคม 2553 เขา้อบรมหลกัสูตร “Effective Minute Taking” จดัโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• ตุลาคม 2551 เขา้อบรมหลกัสูตรกฎหมายธุรกิจ จดัโดย คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ตุลาคม 2550 เขา้อบรมหลกัสูตร “Company Secretary Program” จดัโดยสมาคม 
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• กนัยายน 2549 เขา้อบรมหลกัสูตรกฎหมายแรงงานธุรกิจ จดัโดย คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ 
• 2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• 2562 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการ (กฎหมาย) บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• 2560 - 2561 ผูช่้วยผูอ้  านวยการ (กฎหมาย) บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• กรกฎาคม 2554 - 2559 ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายกฎหมายและก ากบัดูแล บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั 

(มหาชน) 
• 2550 - 2554 เจา้หนา้ท่ีกฏหมายอาวุโส บริษทั ยไูนเตด็ ไทย ชิปป้ิง จ ากดั 
• 2548 - 2549 เจา้หนา้ท่ีกฏหมาย บริษทั ไดก้ิน อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

อาชีพหลัก ผูอ้  านวยการ (กฏหมาย) และ กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอ่ืน 
บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี 
บริษัทที่ไม่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 

ไม่มี 
 บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 

1. กรรมการ บริษทั ควอนตมั พีพีพี คอนซลัต้ิง จ ากดั 
2. กรรมการ บริษทั คิวไอซี (ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

ไม่มี 

กิจการ/องค์กรอ่ืน ไม่มี 
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นางสาวสิรสา สุภาวศิน 

 
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 
อายุ     39 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ   กรรมการ / ผูอ้  านวยการ (กฎหมาย) 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการฯ 8 กรกฎาคม 2563 
ประวัติการศึกษา นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ จากสภาทนายความ 
ใบอนุญาตทนายความผูท้  าค ารับรองลายมือชื่อและเอกสาร จากสภา
ทนายความ 

ประวัติการอบรมและการสัมมนา 
• กรกฎาคม 2565 เขา้ร่วมงาน Women in Maritime Conference จดัโดย Norton Rose Fulbright 
• มิถุนายน 2565 เขา้ร่วมงานประชุมสุดยอดผูน้ าสตรีโลก (Global Summit of Women 2022)  
• มีนาคม 2565 เข้าอบรมหลักสูตร “เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตาม

กฎหมาย” จดัโดยสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
• ตุลาคม 2564 เขา้อบรมหลกัสูตร “กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรับเจา้หนา้ท่ี

ผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานและองค์กรธุรกิจ” จัดโดย ศูนยว์ิจัยกฎหมาย
และการพฒันา (LDRC) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

• ตุลาคม 2556 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “CSR Knowledge Management” จดัโดยสถาบนั
ธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) 

• กุมภาพนัธ์ 2556 เข้า ร่วมอบรมในหัวข้อ  “New CG Principles 2012” จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

 
 

 
 

 
นางสาวสิรสา สุภาวศิน (ต่อ) 
 

• ตุลาคม 2553 เขา้อบรมหลกัสูตร “Effective Minute Taking” จดัโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• ตุลาคม 2551 เขา้อบรมหลกัสูตรกฎหมายธุรกิจ จดัโดย คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ตุลาคม 2550 เขา้อบรมหลกัสูตร “Company Secretary Program” จดัโดยสมาคม 
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• กนัยายน 2549 เขา้อบรมหลกัสูตรกฎหมายแรงงานธุรกิจ จดัโดย คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ 
• 2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• 2562 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการ (กฎหมาย) บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• 2560 - 2561 ผูช่้วยผูอ้  านวยการ (กฎหมาย) บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• กรกฎาคม 2554 - 2559 ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายกฎหมายและก ากบัดูแล บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั 

(มหาชน) 
• 2550 - 2554 เจา้หนา้ท่ีกฏหมายอาวุโส บริษทั ยไูนเตด็ ไทย ชิปป้ิง จ ากดั 
• 2548 - 2549 เจา้หนา้ท่ีกฏหมาย บริษทั ไดก้ิน อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

อาชีพหลัก ผูอ้  านวยการ (กฏหมาย) และ กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอ่ืน 
บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี 
บริษัทที่ไม่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 

ไม่มี 
 บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 

1. กรรมการ บริษทั ควอนตมั พีพีพี คอนซลัต้ิง จ ากดั 
2. กรรมการ บริษทั คิวไอซี (ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

ไม่มี 

กิจการ/องค์กรอ่ืน ไม่มี 
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นางสาวสิรสา สุภาวศิน (ต่อ) 
 
จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2565 

รายละเอียด 
ณ วันที่  

1 มกราคม 
2565 

ได้มา 
ในปี 2565 

จ าหน่าย 
ในปี 2565 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2565 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2565 
โดยตนเอง - - - - - 
โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ 
นิติภาวะ 

- - - - - 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 
หลักเกณฑ์การสรรหา  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาให้

แต่งตั้งนางสาวสิรสา สุภาวศิน กลบัเขา้รับต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
(รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบัน้ี หนา้ 6 - 8) 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
• พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจส าคญั และแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงเสนอโดย     

ฝ่ายบริหารและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
• ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขนั

อยา่งย ัง่ยนื 
• ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยส่งเสริมให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

กลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั้งผลกัดนัใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
• ก าหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
การประชุมในปี 2565 การเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 7/7 คร้ัง 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 
[ ส าหรับวาระที่ 8 ] 

 
 

ประวตัิของบุคคลที่เสนอเพ่ือรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอสิระ
และค านิยามของกรรมการอสิระ 
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เอกสารแนบ 4 
[ ส าหรับวาระที่ 8 ] 

 
 

ประวตัิของบุคคลที่เสนอเพ่ือรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอสิระ
และค านิยามของกรรมการอสิระ 
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    นางสาวควิยู (แจ็คกี)้ หวงั 
ประเภทของกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง  กรรมการอิสระ  
อายุ   42 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  - 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการฯ    - 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ  - 
(ณ วันประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2566) 
ประวัติการศึกษา ศิลปศาสตรบณัฑิตสาขาการส่ือสาร มหาวิทยาลยัวอชิงตนั สหรัฐอเมริกา 
ประวัติการอบรม 

• 2565   วิทยากรในงาน Global Summit of Women 2022 ภายใตห้วัขอ้ Using  
Technology to Expand Your Business Across Borders 

• 2565   เขา้ร่วมงาน APEC CEO Summit 
• 2565   วิทยากร ณ Harvard Business School Association of   

Thailand ในหวัขอ้ Future of Work 
• 2564   วิทยากรในงาน The Standard Economic Forum ในหวัขอ้ The Future of Work 
• 2563   ส าเร็จหลกัสูตร The Leadership Consortium Leadership Program 
• 2560   ส าเร็จหลกัสูตร Google School for Leaders Polaris Leadership Program 

ประสบการณ์  
• 2562 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการประจ าประเทศไทย บริษทั กูเกิล (ประเทศไทย) จ ากดั 
• 2559 - 2562 Industry Head (ฝ่ายขายลูกคา้รายใหญ่) รับผิดชอบดูแลลูกคา้ในกลุ่ม 
 อุตสาหกรรมยานยนต ์(Auto) และกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค (CPG) บริษทั กูเกิล 

(ประเทศไทย) จ ากดั 
• 2558 - 2559 Global Brand Manager ของผลิตภณัฑ ์Nest Learning Thermostat และ  

 Nest Protect. Nest Palo Alto, CA 
• 2557 - 2558 Industry Manager (ฝ่ายขายลูกคา้รายใหญ่) รับผิดชอบดูแลลูกคา้ในกลุ่ม 

อุตสาหกรรมยานยนต ์(Auto) กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค (CPG) และกลุ่มการเงิน 
ของบริษทั กูเกิล (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
 

 
 

นางสาวควิยู (แจ็คกี)้ หวงั (ต่อ) 

• 2556 ผูจ้ดัการทัว่ไปของ Commonwealth แมคแคน เวิลดก์รุ๊ป ประเทศไทย  
 ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางระดบัภูมิภาคของ GM Chevrolet 

• 2554 - 2556 ผูจ้ดัการทัว่ไป เอม็อาร์เอม็ ประเทศไทย  
• 2553 - 2554 ผูอ้  านวยการฝ่ายธุรกิจ เอม็อาร์เอม็ ประเทศไทย  
• 2548 - 2552 Account Supervisor  (ดูแลลูกคา้คือ บริษทั ไมโครซอฟ) แมคแคน  

 เวิลด ์กรุ๊ป ซานฟรานซิสโก แคลิฟอเนีย  
• 2547 - 2548 Account Executive (ดูแลลูกคา้คือ Hewlett Packard)  

 Publicis & Hal Riney San ซานฟรานซิสโก แคลิฟอเนีย  
• 2546 - 2547 Account Executive (ดูแลลูกคา้คือ ผลิตภณัฑ ์Kashi Cereal ผลิตภณัฑ ์ 

Torani Syrups และ National University) บริษทั Amazon Advertising ซานฟราน
ซิสโก แคลิฟอเนีย 

อาชีพหลัก   ผูจ้ดัการประจ าประเทศไทย บริษทั กูเกิล (ประเทศไทย) จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอ่ืน 

บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี  
บริษัทที่ไม่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 

ไม่มี 

บริษัทที่ไม่ใช่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 
ไม่มี 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

ไม่มี 

กิจการ/องค์กรอ่ืน ไม่มี 
 
จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2565

รายละเอียด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2565 

โดยตนเอง - 
โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - 

 
ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด   
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นางสาวควิยู (แจ็คกี)้ หวงั (ต่อ) 

• 2556 ผูจ้ดัการทัว่ไปของ Commonwealth แมคแคน เวิลดก์รุ๊ป ประเทศไทย  
 ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางระดบัภูมิภาคของ GM Chevrolet 

• 2554 - 2556 ผูจ้ดัการทัว่ไป เอม็อาร์เอม็ ประเทศไทย  
• 2553 - 2554 ผูอ้  านวยการฝ่ายธุรกิจ เอม็อาร์เอม็ ประเทศไทย  
• 2548 - 2552 Account Supervisor  (ดูแลลูกคา้คือ บริษทั ไมโครซอฟ) แมคแคน  

 เวิลด ์กรุ๊ป ซานฟรานซิสโก แคลิฟอเนีย  
• 2547 - 2548 Account Executive (ดูแลลูกคา้คือ Hewlett Packard)  

 Publicis & Hal Riney San ซานฟรานซิสโก แคลิฟอเนีย  
• 2546 - 2547 Account Executive (ดูแลลูกคา้คือ ผลิตภณัฑ ์Kashi Cereal ผลิตภณัฑ ์ 

Torani Syrups และ National University) บริษทั Amazon Advertising ซานฟราน
ซิสโก แคลิฟอเนีย 

อาชีพหลัก   ผูจ้ดัการประจ าประเทศไทย บริษทั กูเกิล (ประเทศไทย) จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอ่ืน 

บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี  
บริษัทที่ไม่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 

ไม่มี 

บริษัทที่ไม่ใช่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 
ไม่มี 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

ไม่มี 

กิจการ/องค์กรอ่ืน ไม่มี 
 
จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2565

รายละเอียด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2565 

โดยตนเอง - 
โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - 

 
ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด   
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นางสาวควิยู (แจ็คกี)้ หวงั (ต่อ) 

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

 

มีคุณสมบัติกรรมการตามที่กฎหมายก าหนด                  ใช่ 
หลักเกณฑ์การสรรหา  คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอ

แต่งตั้งนางสาวคิวย ู(แจ็คก้ี) หวงั เขา้รับต าแหน่งกรรมการอิสระ 
(รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบัน้ี หนา้ 8 -9) 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 5 
 
 

ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 
ผ่านส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ และการมอบฉันทะ 
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เอกสารแนบ 5 
 
 

ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 
ผ่านส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ และการมอบฉันทะ 
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 ข้อปฏิบัติส ำหรับกำรเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) และกำรมอบฉันทะ  

1. ผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์เข้ำร่วมประชุม E-AGM กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมสำมำรถด ำเนินกำรได้ 2 วิธี ดังที่
ได้แสดงไว้ในข้อ 1.1 และ 1.2 ด้ำนล่ำงนี้ โปรดเลือกวิธีกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมเพียงวิธีเดียวเพ่ือควำม
รวดเร็วในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 
1.1 ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมโดยการส่งเอกสารมายงับริษทัฯ 

โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ท่ีแนบมากบั       
ข้อปฏิบัติฯน้ีโดยขอให้ท่ำนระบุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ อีเมล์ (e-mail)  และหมำยเลข
โทรศัพท์มือถือของท่ำน ให้ชัดเจน ส ำหรับใช้ในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม และแนบส าเนาหลกัฐาน
แสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม E-AGM ดงัน้ี 

• ส ำหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดำ - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ส าเนาหนงัสือเดินทาง /  
ส าเนาเอกสารอื่นซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการ ท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง  

• ส ำหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล – โปรดแนบหนังสือมอบอ านาจหรือหนังสือมอบฉันทะ                 
ท่ีลงนามแลว้ พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดท่ีระบุดา้นล่าง 

 
ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์และหลกัฐานแสดงตวัตน
ดงักล่าวขา้งตน้ให้บริษทัฯ ภำยในวันท่ี 4 เมษำยน 2566 ผา่นช่องทางดงัน้ี 

• ช่องทาง e-mail: legal@preciousshipping.com หรือ sirasa@preciousshipping.com      หรือ 
• ช่องทางไปรษณีย :์ แผนกนักลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 8 

ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
 

1.2 ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผา่นระบบออนไลน์ 
โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  (E-AGM) ผ่านระบบ
ออนไลน์โดยการสแกน QR Code ดา้นล่างน้ี บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน ภายในวนัท่ี 4 เมษายน 
2566 โดยขอให้ท่ำนระบุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ อีเมล์ (e-mail) และหมำยเลขโทรศัพท์มือถือ
ของท่ำน ให้ชัดเจน ส ำหรับใช้ในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม และแนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อ
ยืนยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม E-AGM ดงัน้ี 

• ส ำหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดำ - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ส าเนาหนงัสือเดินทาง /  
ส าเนาเอกสารอื่นซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการ ท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง  

• ส ำหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล – โปรดแนบหนังสือมอบอ านาจหรือหนังสือมอบฉันทะ                 
ท่ีลงนามแลว้ พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดท่ีระบุดา้นล่าง 
 
 
 



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

49

 
 

ท่านสามารถศึกษาคู่มือการใชง้านและวิธีการนาํส่งเอกสารเขา้สู่ระบบไดจ้ากคู่มือดา้นล่างนี  

                        QR CODE ลงทะเบียนสาํหรับ                 
                   การประชุมผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)                                
 

 

 

 

 

 

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

ในกรณีทีไฟล์เอกสารไม่ครบถว้น / ไม่ถูกตอ้ง ระบบจะแจง้ให้ท่านทราบทางอีเมล์ทีท่านไดแ้จง้มายงั
บริษทัฯ โดยท่านจะสามารถ login เขา้สู่ระบบเพือนาํส่งไฟลเ์อกสารทีแกไ้ข / เพิมเติมไดอี้กครัง  

1.3 เมือบริษทัฯ ไดรั้บเอกสาร ตามขอ้ (1.1) จากท่าน บริษทัฯ จะดาํเนินการตรวจสอบเอกสารเพือยืนยนัสิทธิ
เขา้ร่วมประชุม โดยเมือผา่นการตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษทัฯ จะจดัส่ง ชือผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ 
(Password) พร้อม WebLink ในการเขา้สู่ระบบการประชุม E-AGM ทังนี  ขอความกรุณาให้ท่านผูถื้อ
หุ้นงดให้ ชือผูใ้ช้ (Username) และ รหัสผูใ้ช้ (Password) ของท่านแก่ผูอื้น กรณีทีชือผู้ใช้ (Username) 
และ รหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือ ยังไม่ได้รับ ภายในวันที  เมษายน 256 กรุณาติดต่อ
บริษัทฯ โดยทันที 

1.4 โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ทีแนบไปพร้อมกบั ชือผูใ้ช้ (Username) และ 
รหัสผูใ้ช ้(Password) โดยละเอียดจากอีเมล ์(e-mail) ของท่าน ทังนี  ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเขา้
ร่วมประชุมล่วงหน้า  นาที ก่อนเริมการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริมเมือถึงเวลา
ประชุมเท่านัน 

1.5 สําหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระโดย
ลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีทีท่านไม่ลงคะแนนสาํหรับวาระใด ๆ 
ระบบจะนบัคะแนนของท่านเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมติั 

1.6 กรณีทีท่านประสบปัญหาในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือ ระหว่าง การประชุม กรุณา
ติดต่อ บริษทั ควิดแลบ จาํกดั ซึงเป็นผูใ้ห้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะ
ระบุช่องทางการติดต่อกบับริษทั ควิดแลบ จาํกดั ไวใ้นอีเมลที์ไดส่้งชือผูใ้ช ้ (Username) และ รหัสผูใ้ช้ 
(Password) ให้ท่าน  
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2. กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์จะมอบฉันทะเพ่ือเข้ำร่วมประชุม E-AGM 
ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือ กรรมการ
อิสระของบริษทัฯ ท่านใดท่านหน่ึงดงัต่อไปน้ี  เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน 
 

• นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา กรรมการอิสระ  อาย ุ63 ปี 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี 52/70 ซอยสุขมุวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขมุวิท 
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 

• ศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท ์กรรมการอิสระ  อาย ุ55 ปี 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี 1144/128 อมนัตรา ลุมพินี ถนนพระราม 4 เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 

 
โดยกรรมการท่านดงักล่าวนั้นไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งน้ี โปรดกรอกขอ้ความและลง
ลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะปรากฏตาม เอกสำรแนบ 7 และส่งหนังสือมอบฉันทะและส าเนาเอกสาร
ประกอบการมอบฉนัทะ (ตามท่ีระบุดา้นล่างน้ี) ให้บริษทัฯ ภำยในวันท่ี 4 เมษำยน 2566  ผา่นช่องทางดงัน้ี 

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

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ 

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ  

1. หนงัสือมอบฉนัทะ ท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ และ 
2. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน/ส าเนาหนังสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุและลงลายมือช่ือรับรองส าเนา

ถูกตอ้งของผูม้อบฉนัทะ และ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ส าเนาหนังสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุและลงลายมือช่ือรับรองส าเนา

ถูกตอ้งของผูรั้บมอบฉนัทะ   

นิติบุคคล  
1. หนงัสือมอบฉนัทะ ท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น 

รวมทั้งตราประทบัของนิติบคุคล (ถา้มี) ของผูม้อบฉนัทะ และลงลายมือช่ือของ ผูรั้บมอบฉนัทะ และ 
2. หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลซ่ึงลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งและออกให้ไม่เกิน 1 ปี

ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นของผูม้อบฉนัทะ และ 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุและลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง

ของผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนั้น  (ผูม้อบฉนัทะ) และ 

4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอายแุละลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง
ของผูรั้บมอบอ านาจ 
 

ส ำหรับบุคคลท่ีมิได้มีสัญชำติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนต่ำงชำติ  
กรณีท่ีเอกสารหรือหลกัฐานท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผูถื้อหุ้นจะตอ้งแสดง
เอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซ่ึงลงนามรับรองค าแปลโดยผูถื้อหุ้น หรือ โดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล
นั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล) 

3         ช่องทำงส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสำหกรรม ผลประกอบกำรของ
           บริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับวำระใด ๆ ซ่ึงจะพจิำรณำในกำรประชุม E-AGM มีดังนี้

3.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมสามารถส่งค าแนะน าหรือค าถามไดผ้า่นระบบ
การประชุม E-AGM 

3.2 ผูถื้อหุ้นสามารถส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหนา้ให้บริษทัฯ ก่อนวนัประชุม ผา่นช่องทางต่อไปน้ี  
• อีเมล:์ legal@preciousshipping.com หรือ ir@preciousshipping.com 
• โทรศพัท:์ 02-696-8854 / 02-696-8856 (ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์) 
• ทางไปรษณีย:์ แผนกนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 8 ชั้น 9 

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
• PSL IR Line QR code: 
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2. กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์จะมอบฉันทะเพ่ือเข้ำร่วมประชุม E-AGM 
ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการ
อิสระของบริษทัฯ ท่านใดท่านหน่ึงดงัต่อไปน้ี  เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน 
 

• นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา กรรมการอิสระ  อาย ุ63 ปี 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี 52/70 ซอยสุขมุวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขมุวิท 
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 

• ศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท ์กรรมการอิสระ  อาย ุ55 ปี 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี 1144/128 อมนัตรา ลุมพินี ถนนพระราม 4 เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 

 
โดยกรรมการท่านดงักล่าวนั้นไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งน้ี โปรดกรอกขอ้ความและลง
ลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะปรากฏตาม เอกสำรแนบ 7 และส่งหนังสือมอบฉันทะและส าเนาเอกสาร
ประกอบการมอบฉนัทะ (ตามท่ีระบุดา้นล่างน้ี) ให้บริษทัฯ ภำยในวันท่ี 4 เมษำยน 2566  ผา่นช่องทางดงัน้ี 

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

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ 

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ  

1. หนงัสือมอบฉนัทะ ท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ และ 
2. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน/ส าเนาหนังสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุและลงลายมือช่ือรับรองส าเนา

ถูกตอ้งของผูม้อบฉนัทะ และ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ส าเนาหนังสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุและลงลายมือช่ือรับรองส าเนา

ถูกตอ้งของผูรั้บมอบฉนัทะ   

นิติบุคคล  
1. หนงัสือมอบฉนัทะ ท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น 

รวมทั้งตราประทบัของนิติบคุคล (ถา้มี) ของผูม้อบฉนัทะ และลงลายมือช่ือของ ผูรั้บมอบฉนัทะ และ 
2. หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลซ่ึงลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งและออกให้ไม่เกิน 1 ปี

ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นของผูม้อบฉนัทะ และ 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุและลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง

ของผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนั้น  (ผูม้อบฉนัทะ) และ 

4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอายแุละลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง
ของผูรั้บมอบอ านาจ 
 

ส ำหรับบุคคลท่ีมิได้มีสัญชำติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนต่ำงชำติ  
กรณีท่ีเอกสารหรือหลกัฐานท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผูถื้อหุ้นจะตอ้งแสดง
เอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซ่ึงลงนามรับรองค าแปลโดยผูถื้อหุ้น หรือ โดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล
นั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล) 

3         ช่องทำงส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสำหกรรม ผลประกอบกำรของ
           บริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับวำระใด ๆ ซ่ึงจะพจิำรณำในกำรประชุม E-AGM มีดังนี้

3.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมสามารถส่งค าแนะน าหรือค าถามไดผ้า่นระบบ
การประชุม E-AGM 

3.2 ผูถื้อหุ้นสามารถส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหนา้ให้บริษทัฯ ก่อนวนัประชุม ผา่นช่องทางต่อไปน้ี  
• อีเมล:์ legal@preciousshipping.com หรือ ir@preciousshipping.com 
• โทรศพัท:์ 02-696-8854 / 02-696-8856 (ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์) 
• ทางไปรษณีย:์ แผนกนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 8 ชั้น 9 

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
• PSL IR Line QR code: 
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แบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ (E-AGM)  
 

                                          เขียนท่ี     
 

                    วนัท่ี     เดือน    พ.ศ.     

 
 ลงช่ือ     ผูถื้อหุ้น 
                         (                    ) 
 
 
 ลงช่ือ     พยาน 
                         (                    ) 

 
หมำยเหตุส ำคัญ: 
โปรดด ำเนินกำรจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์                 
(E-AGM) ฉบับนี้ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนยืนยันตัวตน เพ่ือใช้ในกำร
ตรวจสอบสิทธิในกำรเข้ำร่วมกำรประชุม E-AGM ให้แก่บริษัทฯ ก่อนวันที่ 4 เมษำยน 2566 ผ่ำน
ช่องทำงต่อไปนี ้

• ทางอีเมล:์ legal@preciousshipping.com หรือ sirasa@preciousshipping.com          หรือ 
• ทางไปรษณีย:์ แผนกนักลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 8 

ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

              
  ขา้พเจา้          สัญชาติ    
  อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง    
  อ าเภอ/เขต    จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์    
   อีเมล ์(e-mail)               โทรศพัท ์    

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

ขา้พเจา้ขอยืนยนัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 1/2566 ใน
วนัท่ี 10 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่ง weblink ส าหรับเขา้ร่วมประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) มายงัอีเมล ์(e-mail) ของขา้พเจา้
ดงัน้ี       
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แบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ (E-AGM)  
 

                                          เขียนท่ี     
 

                    วนัท่ี     เดือน    พ.ศ.     

 
 ลงช่ือ     ผูถื้อหุ้น 
                         (                    ) 
 
 
 ลงช่ือ     พยาน 
                         (                    ) 

 
หมำยเหตุส ำคัญ: 
โปรดด ำเนินกำรจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์                 
(E-AGM) ฉบับนี้ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนยืนยันตัวตน เพ่ือใช้ในกำร
ตรวจสอบสิทธิในกำรเข้ำร่วมกำรประชุม E-AGM ให้แก่บริษัทฯ ก่อนวันที่ 4 เมษำยน 2566 ผ่ำน
ช่องทำงต่อไปนี ้

• ทางอีเมล:์ legal@preciousshipping.com หรือ sirasa@preciousshipping.com          หรือ 
• ทางไปรษณีย:์ แผนกนักลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 8 

ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

              
  ขา้พเจา้          สัญชาติ    
  อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง    
  อ าเภอ/เขต    จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์    
   อีเมล ์(e-mail)               โทรศพัท ์    

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

ขา้พเจา้ขอยืนยนัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 1/2566 ใน
วนัท่ี 10 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่ง weblink ส าหรับเขา้ร่วมประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) มายงัอีเมล ์(e-mail) ของขา้พเจา้
ดงัน้ี       
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เอกสารแนบ 6 
 
 

ข้อบังคบัของบริษัทฯ เกีย่วกบัวาระการประชุม 
และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 

ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 
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เอกสารแนบ 6 
 
 

ข้อบังคบัของบริษัทฯ เกีย่วกบัวาระการประชุม 
และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 

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

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 16 บ าเหน็จ และค่าตอบแทนกรรมการ ให้สุดแลว้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะก าหนด 

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

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการ ผูอ้อกจากต าแหน่ง
ไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ 20 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั เขา้เป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน 

บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการได ้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการ
ท่ีตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ี
ยงัเหลืออยู ่

ขอ้ 36 การประชุมใหญ่ของบริษทัใหจ้ดัขึ้น ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ 
ณ ท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควรหรือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดเขา้ช่ือกนัท าหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือใดก็ได ้โดยในหนงัสือร้องขอนั้นจะตอ้งระบเุร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้
ชดัเจน ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมภายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึง
เขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้าวนั
นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า ในกรณีเช่นน้ี  ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู ้ถือหุ้นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ี เกิดจากการจดัให้มีการประชุมและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามคร้ังใด จ านวนผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามตอ้ง
ร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั 

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

อน่ึงค าบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยติดต่อกัน 3 วนัก่อน               
วนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 

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

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้น
ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ 
ขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการ
ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

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

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 16 บ าเหน็จ และค่าตอบแทนกรรมการ ให้สุดแลว้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะก าหนด 

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

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการ ผูอ้อกจากต าแหน่ง
ไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ 20 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั เขา้เป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน 

บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการได ้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการ
ท่ีตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ี
ยงัเหลืออยู ่

ขอ้ 36 การประชุมใหญ่ของบริษทัใหจ้ดัขึ้น ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ 
ณ ท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควรหรือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดเขา้ช่ือกนัท าหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือใดก็ได ้โดยในหนงัสือร้องขอนั้นจะตอ้งระบเุร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้
ชดัเจน ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมภายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึง
เขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้าวนั
นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า ในกรณีเช่นน้ี  ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู ้ถือหุ้นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ี เกิดจากการจดัให้มีการประชุมและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามคร้ังใด จ านวนผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามตอ้ง
ร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั 

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

อน่ึงค าบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยติดต่อกัน 3 วนัก่อน               
วนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 

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

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้น
ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ 
ขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการ
ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

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

ขอ้ 42 ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ังผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใดผูถื้อหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิได ้ นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมใหญ่จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคัญ                        

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

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

ขอ้ 44 ผูส้อบบญัชีให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตั้ง ผูส้อบบญัชีผูซ่ึ้งออกไปนั้นจะเลือกกลบัเขา้รับต าแหน่ง
อีกก็ได ้

ขอ้ 45 ผูส้อบบญัชีควรไดค้่าตอบแทนเทา่ใด ให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้นก าหนด 

ขอ้ 47 ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บญัชีก าไร
ขาดทนุ และมีปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้น และให้บริษทัจดัส่ง
รายงานและเอกสารของบริษทัที่ผูถื้อหุ้นจะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
  

ขอ้ 52 ห้ามมิใหป้ระกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณี
ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

 การจ่ายเงินปันผลให้แจง้เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุ้น และโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในทาง
หนงัสือพิมพภ์าษาไทยในทอ้งท่ีติดต่อกนัเป็นเวลา 3 วนั และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายใน 1 เดือน
นบัแต่มีมติเช่นว่านั้น 

ขอ้ 53 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นคร้ังคราวได ้เม่ือปรากฏแก่กรรมการว่าบริษทัมี
ก าไรพอสมควรท่ีจะกระท าเช่นนั้นได ้และเม่ือไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบใน
การประชุมคราวต่อไป 

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

นอกจากทุนส ารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้จดัสรรเงินทุนส ารองอื่น
ตามท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการของบริษทัดว้ยก็ได ้

ขอ้ 59 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนน้ี คณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

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

ผูส้อบบญัชี 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
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ขอ้ 41 ในการประชุมผูถื้อหุ้น ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดแ้ละมีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ท่ีประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนใดคนหน่ึงท่ีมาประชุมขึ้น
เป็นประธานในท่ีประชุมนั้นแทน 

ขอ้ 42 ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ังผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใดผูถื้อหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิได ้ นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมใหญ่จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคัญ                        

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

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

ขอ้ 44 ผูส้อบบญัชีให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตั้ง ผูส้อบบญัชีผูซ่ึ้งออกไปนั้นจะเลือกกลบัเขา้รับต าแหน่ง
อีกก็ได ้

ขอ้ 45 ผูส้อบบญัชีควรไดค้่าตอบแทนเทา่ใด ให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้นก าหนด 

ขอ้ 47 ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บญัชีก าไร
ขาดทนุ และมีปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้น และให้บริษทัจดัส่ง
รายงานและเอกสารของบริษทัที่ผูถื้อหุ้นจะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
  

ขอ้ 52 ห้ามมิใหป้ระกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณี
ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

 การจ่ายเงินปันผลให้แจง้เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุ้น และโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในทาง
หนงัสือพิมพภ์าษาไทยในทอ้งท่ีติดต่อกนัเป็นเวลา 3 วนั และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายใน 1 เดือน
นบัแต่มีมติเช่นว่านั้น 

ขอ้ 53 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นคร้ังคราวได ้เม่ือปรากฏแก่กรรมการว่าบริษทัมี
ก าไรพอสมควรท่ีจะกระท าเช่นนั้นได ้และเม่ือไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบใน
การประชุมคราวต่อไป 

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

นอกจากทุนส ารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้จดัสรรเงินทุนส ารองอื่น
ตามท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการของบริษทัดว้ยก็ได ้

ขอ้ 59 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนน้ี คณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

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

ผูส้อบบญัชี 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
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เอกสารแนบ 7 
 
 

ประวตัิกรรมการอสิระของบริษัทฯ ส าหรับการมอบฉันทะ 
และ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  

 

 
 

ประวตัิกรรมการอสิระของบริษัทฯ ส าหรับการมอบฉันทะ 
 
 
 
 
     
 
 
 
   
 
    นายชัยภัทร ศรีวสิารวาจา 
 
 
ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 14 มีนาคม 2554 
ในคณะกรรมการฯ  
อายุ 63 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 ส าหรับการมอบฉันทะ 
 
 
 
 
     
 
 
 
   
 
    นายชัยภัทร ศรีวสิารวาจา 
 
 
ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 14 มีนาคม 2554 
ในคณะกรรมการฯ  
อายุ 63 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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นายชัยภัทร ศรีวสิารวาจา (ต่อ) 
 
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

• 2546 - 2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) 

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

บริษทั ธนารักษ ์พฒันาสินทรัพย ์จ ากดั 
• 2544 - 2550 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จ ากดั 

(มหาชน) 
ประสบการณ์อ่ืน ๆ 

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

• กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• สิงหาคม 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 
• พฤษภาคม 2559 - มีนาคม 2562 กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์จ ากดั (มหาชน) 
• มีนาคม 2559 - กุมภาพนัธ์ 2564 กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จ ากดั 
• ธนัวาคม 2558 - 7 สิงหาคม 2563 ประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
• พฤศจิกายน 2554 - กุมภาพนัธ์ 2564 กรรมการ (มีอ านาจ) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จ ากดั 
• พฤษภาคม 2558 - สิงหาคม 2562 กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• มิถุนายน 2555 - มิถุนายน 2556 กรรมการ บริษทั ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
• 2555 - 2557 กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• 2556 - ปัจจุบนั ผูถื้อหุน้ และ กรรมการ (ผูมี้อ านาจ) บริษทั อินจีเนียส จ ากดั 
• มีนาคม 2554 - กรกฎาคม 2563 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• พฤษภาคม 2552 - กรกฎาคม 2562 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ กรรมการ (มีอ านาจ) บริษทัหลกัทรัพย ์

เคที ซีมิโก ้จ ากดั 
• 22 พฤษภาคม 2550 - 10 กนัยายน 2563  รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จ ากดั (มหาชน) 
• ปัจจุบนั รองประธานและเลขาธิการ มูลนิธิศรีวิสารวาจา 
• ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 
• 2547 - 2552 กรรมการอิสระ บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
• 2546 - 2551 ประธานกรรมการ โรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่ แห่งประเทศไทย 
• 2542 - ปัจจุบนั ผูถื้อหุน้ และ กรรมการ (ผูมี้อ านาจ) บริษทั แคปแมก็ซ์ จ ากดั 

  

 
 

นายชัยภัทร ศรีวสิารวาจา (ต่อ) 
 
• 2542 - 2546 กรรมการอิสระ บริษทั แปซิฟิค แอส็เซท้ จ ากดั (มหาชน) 
• 2542 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) 
• 2538 - 2542 กรรมการและหัวหนา้ของฝ่ายวาณิชธนกิจ ซาโลมอน สมิทธ์ิ บาร์นี 
• 2538 - 2542 กรรมการ บริษทั ฟีนิกซ์ พลัป์ แอนด ์เปเปอร์ จ ากดั 
• 2534 - 2538 กรรมการและหวัหนา้ของฝ่ายวาณิชธนกิจ สวิส แบงค ์/ เอสบีซี  

วอร์เบิร์ก 
• 2531 - 2532 ผูจ้ดัการ, ฝ่ายวาณิชธนกิจ ภทัรธนกิจ 
• 2528 - 2531 เจา้หนา้ท่ีพฒันาธุรกิจ บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

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

1. กรรมการ บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 
2. กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์จ ากดั (มหาชน) 
3. กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีเอม็โอ จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 
ไม่มี 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

ไม่มี 

กิจการ/องค์กรอ่ืน 1. รองประธานและเลขาธิการ  มูลนิธิศรีวิสารวาจา 
2. กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 

จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2565 

รายละเอียด 
ณ วันที่  

1 มกราคม 
2565 

ได้มา 
ในปี 2565 

จ าหน่าย 
ในปี 2565 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2565 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2565 
โดยตนเอง - - - - - 
โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ 
นิติภาวะ 

- - - - - 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 

การประชุมในปี 2565 การเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 7/7 คร้ัง 
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นายชัยภัทร ศรีวสิารวาจา (ต่อ) 
 
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

• 2546 - 2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) 

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

บริษทั ธนารักษ ์พฒันาสินทรัพย ์จ ากดั 
• 2544 - 2550 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จ ากดั 

(มหาชน) 
ประสบการณ์อ่ืน ๆ 

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

• กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• สิงหาคม 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 
• พฤษภาคม 2559 - มีนาคม 2562 กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์จ ากดั (มหาชน) 
• มีนาคม 2559 - กุมภาพนัธ์ 2564 กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จ ากดั 
• ธนัวาคม 2558 - 7 สิงหาคม 2563 ประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
• พฤศจิกายน 2554 - กุมภาพนัธ์ 2564 กรรมการ (มีอ านาจ) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จ ากดั 
• พฤษภาคม 2558 - สิงหาคม 2562 กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• มิถุนายน 2555 - มิถุนายน 2556 กรรมการ บริษทั ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
• 2555 - 2557 กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• 2556 - ปัจจุบนั ผูถื้อหุน้ และ กรรมการ (ผูมี้อ านาจ) บริษทั อินจีเนียส จ ากดั 
• มีนาคม 2554 - กรกฎาคม 2563 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• พฤษภาคม 2552 - กรกฎาคม 2562 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ กรรมการ (มีอ านาจ) บริษทัหลกัทรัพย ์

เคที ซีมิโก ้จ ากดั 
• 22 พฤษภาคม 2550 - 10 กนัยายน 2563  รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จ ากดั (มหาชน) 
• ปัจจุบนั รองประธานและเลขาธิการ มูลนิธิศรีวิสารวาจา 
• ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 
• 2547 - 2552 กรรมการอิสระ บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
• 2546 - 2551 ประธานกรรมการ โรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่ แห่งประเทศไทย 
• 2542 - ปัจจุบนั ผูถื้อหุน้ และ กรรมการ (ผูมี้อ านาจ) บริษทั แคปแมก็ซ์ จ ากดั 

  

 
 

นายชัยภัทร ศรีวสิารวาจา (ต่อ) 
 
• 2542 - 2546 กรรมการอิสระ บริษทั แปซิฟิค แอส็เซท้ จ ากดั (มหาชน) 
• 2542 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) 
• 2538 - 2542 กรรมการและหัวหนา้ของฝ่ายวาณิชธนกิจ ซาโลมอน สมิทธ์ิ บาร์นี 
• 2538 - 2542 กรรมการ บริษทั ฟีนิกซ์ พลัป์ แอนด ์เปเปอร์ จ ากดั 
• 2534 - 2538 กรรมการและหวัหนา้ของฝ่ายวาณิชธนกิจ สวิส แบงค ์/ เอสบีซี  

วอร์เบิร์ก 
• 2531 - 2532 ผูจ้ดัการ, ฝ่ายวาณิชธนกิจ ภทัรธนกิจ 
• 2528 - 2531 เจา้หนา้ท่ีพฒันาธุรกิจ บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

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

1. กรรมการ บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 
2. กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์จ ากดั (มหาชน) 
3. กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีเอม็โอ จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 
ไม่มี 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

ไม่มี 

กิจการ/องค์กรอ่ืน 1. รองประธานและเลขาธิการ  มูลนิธิศรีวิสารวาจา 
2. กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 

จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2565 

รายละเอียด 
ณ วันที่  

1 มกราคม 
2565 

ได้มา 
ในปี 2565 

จ าหน่าย 
ในปี 2565 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2565 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2565 
โดยตนเอง - - - - - 
โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ 
นิติภาวะ 

- - - - - 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 

การประชุมในปี 2565 การเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 7/7 คร้ัง 
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    ศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ * / 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการความยัง่ยนืและบริหาร 
ความเส่ียง / กรรมการสรรหา 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 14 มีนาคม 2554 
ในคณะกรรมการฯ  
อายุ 55 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 

• 2565  หลกัสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP 9/2022) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• 25 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 

• 27 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) 

  

 
 

 
ศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 

 
• 29 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) 

• 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 และทุนวิจัยที่ได้รับ 
• 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 ส าหรับผูท่ี้มีผลงานวิจยัตีพิมพใ์น 
วารสารวิชาการระดบันานาชาติมากท่ีสุด (ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2557) 

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

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

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ * / 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการความยัง่ยนืและบริหาร 
ความเส่ียง / กรรมการสรรหา 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 14 มีนาคม 2554 
ในคณะกรรมการฯ  
อายุ 55 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 

• 2565  หลกัสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP 9/2022) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• 25 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 

• 27 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) 

  

 
 

 
ศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 

 
• 29 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) 

• 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 และทุนวิจัยที่ได้รับ 
• 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 ส าหรับผูท่ี้มีผลงานวิจยัตีพิมพใ์น 
วารสารวิชาการระดบันานาชาติมากท่ีสุด (ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2557) 

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

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

ประสบการณ์ 
• ตุลาคม 2565 - ปัจจุบนั กรรมการสภา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่ น 
• เมษายน 2565 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหา บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• กุมภาพนัธ์ 2563 - ปัจจุบนั กรรมการความยัง่ยนืและบริหารความเส่ียง บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั 

(มหาชน) 
• ตุลาคม 2561 - ปัจจุบนั ศาสตราจารย ์คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 
• มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ และ 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• 2553 - 2555 หวัหนา้สาขา สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ โลจิสติกส์และ 

การขนส่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 
• 2549 - กนัยายน 2561 รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 
• 2546 - 2549 ผูช่้วยศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 
• 2535 - 2546 อาจารย์ประจ า  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 
ต าแหน่งอ่ืน ๆ 

• 2565 - 2566 ประธานการจดัสัมมนากลุ่มวิจยัเร่ือง International Business Resilience 
under Global Disruptions ในงานสัมมนา Academy of International 
Business 2023 กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ 

  

 
 

ศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 
 
• 2562 ประธานการจดัสัมมนากลุ่มวิจยัเร่ือง Managing the Global Value Chain 

ในงานสัมมนา Academy of International Business Annual Conference 
2019 กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 

• 2562 ประธานการจดักลุ่มวิจยัเร่ือง Managing the Global Value Chain ในงาน
สัมมนา Academy of International Business Annual Conference 2019 
กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 

• 2560 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 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 - 2558 รองประธาน (ทวีปเอเชีย) Euro-Asia Management Studies Association 
• 2553 - ปัจจุบนั สมาชิกคณะกรรมการท่ีปรึกษา Euro-Asia Management Studies 

Association 
• 2552 - ปัจจุบนั สมาชิกคณะบรรณาธิการวารสารวิชาการตา่งๆ เช่น Southeast Asia 

Research, Asia-Pacific Journal of Management, Multinational Business 
Review, Global Strategy Journal, Journal of International Business 
Policy 

อาชีพหลัก ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอ่ืน 
บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี 
บริษัทที่ไม่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

ไม่มี 

กิจการ/องค์กรอ่ืน 1. รองประธาน (เอเชีย) Euro-Asia Management Studies Association 
2. สมาชิกของ Editorial Advisory Board, Southeast Asia Research 
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ศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 
 
• 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 

ประสบการณ์ 
• ตุลาคม 2565 - ปัจจุบนั กรรมการสภา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่ น 
• เมษายน 2565 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหา บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• กุมภาพนัธ์ 2563 - ปัจจุบนั กรรมการความยัง่ยนืและบริหารความเส่ียง บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั 

(มหาชน) 
• ตุลาคม 2561 - ปัจจุบนั ศาสตราจารย ์คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 
• มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ และ 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• 2553 - 2555 หวัหนา้สาขา สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ โลจิสติกส์และ 

การขนส่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 
• 2549 - กนัยายน 2561 รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 
• 2546 - 2549 ผูช่้วยศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 
• 2535 - 2546 อาจารย์ประจ า  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 
ต าแหน่งอ่ืน ๆ 

• 2565 - 2566 ประธานการจดัสัมมนากลุ่มวิจยัเร่ือง International Business Resilience 
under Global Disruptions ในงานสัมมนา Academy of International 
Business 2023 กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ 

  

 
 

ศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 
 
• 2562 ประธานการจดัสัมมนากลุ่มวิจยัเร่ือง Managing the Global Value Chain 

ในงานสัมมนา Academy of International Business Annual Conference 
2019 กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 

• 2562 ประธานการจดักลุ่มวิจยัเร่ือง Managing the Global Value Chain ในงาน
สัมมนา Academy of International Business Annual Conference 2019 
กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 

• 2560 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 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 - 2558 รองประธาน (ทวีปเอเชีย) Euro-Asia Management Studies Association 
• 2553 - ปัจจุบนั สมาชิกคณะกรรมการท่ีปรึกษา Euro-Asia Management Studies 

Association 
• 2552 - ปัจจุบนั สมาชิกคณะบรรณาธิการวารสารวิชาการตา่งๆ เช่น Southeast Asia 

Research, Asia-Pacific Journal of Management, Multinational Business 
Review, Global Strategy Journal, Journal of International Business 
Policy 

อาชีพหลัก ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอ่ืน 
บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี 
บริษัทที่ไม่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

ไม่มี 

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

จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2565 

รายละเอียด 
ณ วันที่  

1 มกราคม 
2565 

ได้มา 
ในปี 2565 

จ าหน่าย 
ในปี 2565 

จ านวนหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2565 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2565 
โดยตนเอง - - - - - 
โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ 
นิติภาวะ 

- - - - - 

* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 

การประชุมในปี 2565 การเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 7/7 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ 4/4 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 3/3 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการความย่ังยืนและบริหารความเส่ียง 4/4 คร้ัง 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
 

                                         เขยีนที ่      
 
 

                    วนัที ่    เดอืน    พ.ศ.    
 

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

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

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้  
❑1.   ชื่อ       นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา  อายุ    63 ปี      อยู่บา้นเลขที ่52/70 ซอยสขมุวทิ 3 (นานาเหนือ)  

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

❑2.   ชื่อ       ศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท ์  อายุ    55      ปี   อยู่บา้นเลขที ่   1144/128 อมนัตรา ลุมพนิ ี   
ถนน          พระราม 4                                              ต าบล/แขวง  -  อ าเภอ/เขต   สาทร    
จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร                      รหสัไปรษณีย ์          10120                หรือ 
 

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

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้า  เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้า ในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 
1/2566 ในวนัจนัทรท่ี์ 10 เมษายน 2566 เวลา10:30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่
อื่นดว้ย  
 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 

 

วาระท่ี 1   เพ่ือรบัรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2565 ซ่ึงได้จดัข้ึนในวนัท่ี 4 เมษายน 2565 
 ❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 ❑   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
 

 ❑  เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 2 เพ่ือรบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 2565 และรายงานประจ าปี 2565 
ของบริษทัฯ  (ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี) 
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วาระท่ี 3 เพ่ือพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และงบก าไรขาดทุนส าหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2565 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบญัชีแล้ว 

❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

❑   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้  
 

❑  เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 4 เพ่ือรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจ าปี 2565 
(ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี) 

 

วาระท่ี 5 

 

เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรก าไรและเงินปันผลงวดสุดท้ายส าหรบัปี 2565 
❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

❑   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
 

❑ เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 6 เพื่อพิจารณาและอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2566 
❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

❑   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
 

❑ เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 7 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

❑   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

ชื่อกรรมการ           นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม  

❑  เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  
 

ชื่อกรรมการ           นายคชูร ูคาลี วาเดีย                               
❑  เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  

 
ชื่อกรรมการ            นายกอตมั ครูานา  

❑  เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  

 
ชื่อกรรมการ            นางสาวสิรสา สุภาวศิน  

❑  เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 8 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการใหม่เข้าด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษทัฯ 
❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

❑   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

       การแต่งตัง้ผู้ได้รบัการเสนอช่ือ 

ชื่อผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการอสิระ          นางสาวคิวยู (แจค็ก้ี) หวงั  

❑  เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  
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วาระท่ี 3 เพ่ือพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และงบก าไรขาดทุนส าหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2565 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบญัชีแล้ว 

❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

❑   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้  
 

❑  เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 4 เพ่ือรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจ าปี 2565 
(ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี) 

 

วาระท่ี 5 

 

เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรก าไรและเงินปันผลงวดสุดท้ายส าหรบัปี 2565 
❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

❑   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
 

❑ เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 6 เพื่อพิจารณาและอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2566 
❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

❑   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
 

❑ เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 7 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

❑   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

ชื่อกรรมการ           นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม  

❑  เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  
 

ชื่อกรรมการ           นายคชูร ูคาลี วาเดีย                               
❑  เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  

 
ชื่อกรรมการ            นายกอตมั ครูานา  

❑  เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  

 
ชื่อกรรมการ            นางสาวสิรสา สุภาวศิน  

❑  เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 8 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการใหม่เข้าด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษทัฯ 
❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

❑   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

       การแต่งตัง้ผู้ได้รบัการเสนอช่ือ 

ชื่อผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการอสิระ          นางสาวคิวยู (แจค็ก้ี) หวงั  

❑  เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  
-3/3- 

 

วาระท่ี 9 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ส าหรบัปี 2566 
❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

❑   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
 

❑ เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย             ❑ งดออกเสยีง  
 
วาระท่ี 10 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินจ านวน 24.25 ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินส ารองส าหรบักิจกรรมความรบัผิดชอบ 

ต่อสงัคม 
❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

❑   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

❑ เหน็ดว้ย       ❑  ไม่เหน็ดว้ย              ❑   งดออกเสยีง 
 
(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะนี้ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกต้องแล ะ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลง
มตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณา
และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  
  กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจ้าระบุในหนังสอืมอบฉนัทะใหถ้ือเสมอืนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 
 

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

หมายเหตุ  
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุม E-AGM และออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
3.     ในกรณีทีม่วีาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

ตามแนบ 
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2565 และ 

หนังสือเชิญประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น แบบรูปเล่ม  
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของ บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั มหาชน (“บริษัทฯ”) 
 
ในกรณีท่ีท่านผูถื้อหุ้นมีความประสงค์ขอรับรายงานประจ าปี 2565 และ/หรือ หนังสือเชิญประชุมสามญั
ประจ าปีผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯในแบบรูปเล่ม กรุณาแจง้ความประสงค์โดยการกรอกข้อมูลของท่านใน
แบบฟอร์มน้ีให้ครบถ้วน และส่งคืนมาท่ีบริษทัฯ ตามรายละเอียดดา้นล่างน้ี เพื่อทางบริษทัฯ จะไดจ้ดัส่ง
ใหท้่านต่อไป 
 
แผนกนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 8 ถนนสาทรเหนือ ชั้น 9 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์:  66-2-696-8854   โทรสาร : 66-2-236-7654 
อีเมล ์: ir@preciousshipping.com 
 
ช่ือผูถื้อหุน้:                      
ท่ีอยูใ่นการจดัส่ง:           
             
             
 
เอกสารท่ีตอ้งการแบบรูปเล่ม 
 
 ❑ รายงานประจ าปี 2565 
 ❑ หนงัสือเชิญประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2566 
 

เอกสารแนบ 8 
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ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2566 
ของ 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ในฐำนะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล (ตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฯ”)) ตระหนกัวำ่กำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูมี้ส่วนไดเ้สีย อนั
รวมถึงผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบอ ำนำจจำกบุคคลดงักล่ำว กรรมกำรบริษทั ท่ีปรึกษำกฎหมำย ผูส้อบบญัชี และผูเ้ขำ้ร่วมประชุม
รำยอ่ืน ๆ (“เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล”) มีควำมส ำคญัและควรไดรั้บกำรปฏิบติัอยำ่งระมดัระวงัสูงสุด ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้ระกำศ
นโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (“นโยบำยฯ”) ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 16 สิงหำคม 2564 ซ่ึงยดึหลกัเกณฑต์ำม พรบ.คุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลฯ เพื่อก ำหนดกระบวนกำรของบริษทัฯ ในกำรเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูล และสิทธิต่ำง ๆ ของเจำ้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล โดยเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสำมำรถศึกษำนโยบำยดงักล่ำวเพิ่มเติมไดบ้นเว็บไซต์ของบริษทัฯ ตำมล้ิงค์
ดำ้นบน หรือ QR Code ทำ้ยประกำศฉบบัน้ี 
 
ประกำศนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีจดัท ำขึ้นเพื่อแจง้ให้เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทรำบถึงรำยละเอียดกำรเก็บรวบรวม ใช ้
และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล (ดงัท่ีไดนิ้ยำมไวใ้นนโยบำยฯ) ของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรประชุมสำมญั
ประจ ำปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2566 (“กำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นฯ”)  ซ่ึงเป็นกำรจ ำเป็นท่ีบริษทัฯ จะตอ้งเก็บรวมรวม และ/

หรือใช ้ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (เช่น ช่ือ นำมสกุล ท่ีอยู ่หมำยเลขโทรศพัท ์ภำพถ่ำย หมำยเลขประจ ำตวั
ประชำชนหรือหมำยเลขหนังสือเดินทำง เลขทะเบียนผูถื้อหุ้นหลกัทรัพย ์อีเมล์ IP Address และขอ้มูลอ่ืน ๆ) ส ำหรับกำร
ประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ฯ ซ่ึงถูกส่งมำยงับริษทัฯ 
 

1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
บริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ตำมวตัถุประสงคแ์ละฐำนกำร
ประมวลผลทำงกฎหมำย ดงัต่อไปน้ี 
 

1.1 การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligations) 
บริษทัฯ อำจเก็บรวบรวมและใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือเรียกประชุม เตรียมกำร และ
ด ำเนินกำรจดักำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นฯ ซ่ึงรวมถึงกำรยืนยนัตวัตนและยืนยนัสิทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลในกำรเขำ้ร่วมประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นฯ และเพื่อด ำเนินกำรอ่ืนใด (รวมถึงกำรจ่ำยเงินปันผล) เพื่อให้
เป็นตำมระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นฯ และเป็นไปกฎหมำยและระเบียบขอ้บังคบัอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 

1.2 ความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests) 

บริษทัฯ อำจเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรจดัจดัเตรียม
รำยงำนกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นฯ และเก็บบนัทึกกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นฯ รวมถึงบนัทึกกำร
เขำ้ร่วมประชุมของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงเพื่อกำรกระท ำอ่ืนใดอนัเก่ียวขอ้งกบักำรประชุมสำมญัประจ ำปี
ผูถื้อหุน้ฯ 

เอกสารแนบ 9
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บริษทัฯ อำจบนัทึกภำยถ่ำย บนัทึกเสียง และบนัทึกภำพเคล่ือนไหว ระหวำ่งกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ฯ ซ่ึง
อำจมีขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลปรำกฏอยู่ เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบนัทึก กำรรำยงำน และ/

หรือเผยแพร่บนัทึกดงักล่ำวบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
 

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรงจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี 
บริษทัฯ อำจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลผ่ำนบุคคลท่ีสำมท่ีน่ำเช่ือถือ เช่น บริษทัศูนยรั์บฝำก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (TSD) และ/หรือ บริษทัหลกัทรัพยต์่ำง ๆ 

 
3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ อำจจ ำเป็นจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นกฎหมำย และ/

หรือระเบียบขอ้บงัคบัต่ำง ๆ บริษทัฯ อำจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลแก่บุคคลท่ีสำม ซ่ึงมี
ส่วนเก่ียวขอ้งในกำรจดักำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นฯ รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะผูใ้ห้บริกำรกำรจดัประชุมผำ่น
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ และ/หรือ ผูใ้หบ้ริกำรส่งไปรษณีย ์
 
บริษทัฯ เปิดเผยรำยงำนกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นฯ ซ่ึงมีขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลแก่
หน่วยงำนต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และยงัได้เปิดเผยรำยงำนกำรประชุม ภำพถ่ำย และบนัทึกภำพเคล่ือนไหว ของกำร
ประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ฯ บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
 
บริษทัฯ ด ำเนินกำรเพื่อใหแ้น่ใจวำ่กำรเปิดเผยดงักล่ำวนั้นอยูใ่นขอบเขตท่ีจ ำเป็นเท่ำนั้น 
 

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ อำจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไวต้ลอดระยะเวลำตรำบเท่ำท่ีจ ำเป็นตอ้งใช้ข้อมูล
เพื่อให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ท่ีไดแ้จง้ไว้ขำ้งตน้ ทั้งน้ี บริษทัฯ คำดหมำยว่ำจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลำ 10 ปี นบัจำกวนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคล เม่ือพน้ระยะเวลำดงักล่ำว บริษทัฯ 
จะท ำลำยขอ้มูลเหล่ำนั้นหรือท ำใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุตวับุคคลได ้
 

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิเรียกร้องขอให้ด ำเนินกำรใด ๆ ต่อขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น สิทธิในกำรเพิกถอนควำม
ยินยอม สิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง สิทธิในกำรลบขอ้มูลส่วน
บุคคล สิทธิในกำรระงบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรโอนยำ้ยขอ้มูลส่วนบุคคล และ สิทธิในกำรคดัคำ้นกำร
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสำมำรถใชสิ้ทธิใด ๆ เหล่ำน้ีตำมนโยบำยคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลของบริษทัฯ 

 

 

6. ช่องทางการติดต่อ 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล:  บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด (มหาชน) 
         (66) 02-696-8800          legal@ preciousshipping.com 
 
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:  คุณสิรสา สุภาวศิน  
          (66) 02-696-8854        sirasa@preciousshipping.com 

 
 

ท่ำนสำมำรถศึกษำขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดท่ี้ 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ 
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6. ช่องทางการติดต่อ 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล:  บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด (มหาชน) 
         (66) 02-696-8800          legal@ preciousshipping.com 
 
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:  คุณสิรสา สุภาวศิน  
          (66) 02-696-8854        sirasa@preciousshipping.com 

 
 

ท่ำนสำมำรถศึกษำขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดท่ี้ 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ 






