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วนัท่ี 30 มกราคม 2558 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัประจําปีผู้ถือหุ้น คร้ังที ่/2558 (“ประชุมผู้ถือหุ้น”) 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 
เอกสารแนบ  
1.  สาํเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557  
2.      รายงานประจาํปี 2557 พร้อมงบการเงินประจาํปี 2557 ท่ีตรวจสอบแลว้ของบริษทัฯในรูปแผน่บนัทึกขอ้มูล             

(CD-ROM) 
3. ประวติักรรมการท่านท่ีตอ้งออกตามวาระและไดรั้บการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกคร้ังและคาํนิยามของ

กรรมการอิสระ 
4. ขอ้ปฏิบติัสาํหรับการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ และการมอบฉนัทะ 
5. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เก่ียวกบัวาระการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนสาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ 
6. ประวติักรรมการอิสระของบริษทัฯ สาํหรับการมอบฉนัทะ และหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
7. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาํปี 2557 แบบรูปเล่ม  
 
เน่ืองดว้ยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติกาํหนดวันประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ /2558 ในวันอังคารที่ 3 
มีนาคม 2558 เวลา :3 นาฬิกา ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม ห้องบุษราคัม เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย โดยระเบียบวาระการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้มีดงัต่อไปน้ี 
 
. เพือ่รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที่ /2557 ซ่ึงได้จัดขึน้ในวนัที ่3 เมษายน 2557 

เหตุผลและข้อเท็จจริง สาํเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนในวนัท่ี 30 เมษายน 
2557 ปรากฏตาม เอกสารแนบ  พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ฉบบัน้ี    

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึน
ในวนัท่ี 30 เมษายน 2557 
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2. เพือ่รับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริษัทฯ สําหรับผลการดําเนินงานในปี 2557 และรายงานประจําปี 2557 ของ
บริษทัฯ 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  รายงานจากคณะกรรมการบริษทัฯไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจาํปี 2557 ของบริษทัฯในหนา้ 
32 ถึง 46  ทั้งน้ี รายงานประจาํปี 2557 ปรากฏตาม เอกสารแนบ 2 พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ฉบบัน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรรับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรับผลการดาํเนินงาน
ในปี 2557 และรายงานประจาํปี 2557 ของบริษทัฯ 

 
3. เพือ่พจิารณาและอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่ 3 ธันวาคม 2557 และงบกาํไรขาดทุน สําหรับปีส้ินสุด ณ 

วนัที ่3 ธันวาคม 2557 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว 

 เหตุผลและข้อเท็จจริง 

 ตามมาตรา 112 และ 113 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดให้คณะกรรมการ
บริษทัฯ ตอ้งจดัให้มีการทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงได้
ผา่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแลว้ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจาํปีเพ่ือ
พิจารณาอนุมติั  

 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติังบแสดงฐานะการเงิน
และงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุด  ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม  2557 ซ่ึงไดผ้ ่านการตรวจสอบจากผู ้
ตรวจสอบบญัชีแลว้ โดยไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจาํปี 2557 ในหนา้ 196 ถึง 290 ซ่ึงไดแ้นบมาพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชุมผูถ้ือหุ้นฉบบัน้ี ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี
อย่างไม่มีเง่ือนไข สําหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจาํปี 2557 
เช่นกนั  

ความเห็นคณะกรรมการ  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และงบกาํไร
ขาดทุน สาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแลว้ 

 
4. เพือ่รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลทีไ่ด้จ่ายไปแล้วในปี 2557 จํานวนรวม .2 บาทต่อหุ้น 

เหตุผลและข้อเท็จจริง ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ 53 กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นคร้ังคราวได ้ เม่ือ
ปรากฏแก่คณะกรรมการบริษทัฯ วา่บริษทัฯ มีกาํไรพอสมควรท่ีจะกระทาํเช่นนั้นได ้ และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้  
ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป 
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เงนิปันผลระหว่างกาลซ่ึงได้จ่ายระหว่างปี 2557 มดีงัต่อไปนี ้

เงนิปันผลระหว่างกาลคร้ังที่  
 จาํนวน 0.10 บาทต่อหุ้น แก่ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
 อนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2557  
 จากกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557  
 วนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557  
 วนัปิดสมุดทะเบียน คือ วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2557 
 วนัจ่ายเงินปันผล คือ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2557 

เงนิปันผลระหว่างกาลคร้ังที่ 2 
 จาํนวน 0.10 บาทต่อหุ้น แก่ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
 อนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2557 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557  
 จากกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557  
 วนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วนัท่ี 15 สิงหาคม 2557  
 วนัปิดสมุดทะเบียน คือ วนัท่ี 18 สิงหาคม 2557 
 วนัจ่ายเงินปันผล คือ วนัท่ี 29 สิงหาคม 2557 

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลท่ีไดจ่้ายไปแลว้ในปี 2557 
ทั้งหมดสองคร้ัง รวมเป็นเงินปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น แก่ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ  

 
5. เพือ่พจิารณาและอนุมตัิการจัดสรรกาํไรและเงินปันผลงวดสุดท้าย สําหรับปี 2557 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  

 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2547 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2547 ไดมี้มติอนุมติัให้
แกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษี
ของแต่ละปี โดยใหมี้ผลตั้งแต่ปี 2547 เป็นตน้ไป (“นโยบายการจ่ายเงนิปันผล”) 

 สาํหรับปี 2557 คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอเงินปันผลรวมจาํนวน 0.20 บาท ต่อหุน้ จากกาํไรสะสม ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  และเน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัฯไดป้ระกาศและจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไป
แลว้สองคร้ังรวม 0.20 บาท ต่อหุน้ในระหวา่งปี 2557  ดงันั้น จึงไม่มีเงินปันผลงวดสุดทา้ยสาํหรับปี 2557   

 ปัจจุบนั บริษทัฯ มีทุนสาํรองตามกฎหมายเตม็จาํนวนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 55 ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิไวเ้ป็น
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 
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 ตารางสรุปเงินปันผลสาํหรับปี 2557 (ปีท่ีเสนอ) และ ปี 2556 มีดงัต่อไปน้ี 

สรุปการจ่ายเงนิปันผล ปี 2557  (ปีทีเ่สนอ) ปี 2556   
. กาํไรสุทธิ 

- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
- จากงบการเงินรวม 

 
497.41 ลา้นบาท 
(80.22) ลา้นบาท 

 
1,155.69 ลา้นบาท 
527.77 ลา้นบาท 

2. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
- จากงบการเงินรวม 

    
0.48 บาทต่อหุน้ 

(0.08) บาทต่อหุน้ 

    
1.11 บาทต่อหุน้ 
0.51 บาทต่อหุน้ 

3. รวมเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น) เงินปันผลจ่ายในรูปเงินสด
0.20 บาท ต่อหุน้ 

เงินปันผลจ่ายในรูปเงินสด
0.40 บาท ต่อหุน้ 

3.1  รวมเงินปันผลระหวา่งกาล  
(บาท : หุน้) 

  0.20 บาท   0.30 บาท 

  3.2  เงินปันผลงวดสุดทา้ย  
       (บาท:หุน้) 

ไม่มี 0.10 บาท 

4. อตัราการจ่ายเงนิปันผล  
- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
- จากงบการเงินรวม 

 
ร้อยละ 41.67  

- 

 
ร้อยละ 36.04  
ร้อยละ 78.43 

การท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้สนอใหง้ดจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยนั้น เน่ืองจากสภาพตลาดอตัราค่าระวางเรือท่ียงัคง
ตกตํ่าและเพ่ือคงกระแสเงินสดสาํหรับชาํระค่างวดเรือท่ีสั่งต่อไป 

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2557 รวมจาํนวน 0.20 บาทต่อหุน้
เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัฯไดป้ระกาศและจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้สองคร้ังรวม 0.20 บาทต่อหุน้ใน
ระหวา่งปี 2557 ดงันั้น จึงไม่มีเงินปันผลงวดสุดทา้ยสาํหรับปี 2557   

 
6. เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2558 

เหตุผลและข้อเท็จจริง  

 ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 44 และ
ขอ้ 45 กาํหนดให้ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปีเป็นผูแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และกาํหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  
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 บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตั้งแต่ปี 2544 และเป็นบริษทั
ตรวจสอบบญัชีท่ีมีช่ือเสียง มีความเป็นอิสระและมีผลการทาํงานท่ีน่าพอใจในช่วงท่ีผา่นมา  

 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษทัฯ จึงเสนอใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก
บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สําหรับปี 2558 และมีค่าสอบบญัชีประจาํปี                
ไม่เกิน 1.90 ล้านบาท แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด โดยมีรายช่ือผูส้อบบัญชีและเลขทะเบียน
ดงัต่อไปน้ี 

1. นางสาววสิสุตา จริยธนากร (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853) เป็นผูส้อบบญัชีแทนนางสาว
สุมาลี รีวราบณัฑิต ซ่ึงไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกนั (ตั้งแต่ปี 2553 
จนถึงปี 2557) ครบตามวาระสูงสุดตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

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

โดยผูส้อบบญัชีทุกคนดงักล่าวขา้งตน้มีคุณสมบติัทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ และในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท 
สํานักงาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีคุณสมบติัของบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั ทาํ
หนา้ท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ทุกท่านไม่มีความสัมพนัธ์ หรือผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิท
ของบุคคลดงักล่าว 

รายละเอียดของค่าสอบบญัชี และค่าตอบแทนจากการใหบ้ริการดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชี
สาํหรับบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี  

รายการ ปี 2558 (ปีที่เสนอ) ปี 2557 
ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ  1.90 ลา้นบาท 1.90 ลา้นบาท 
ค่าสอบบญัชีสาํหรับ 37 บริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนใน 
ประเทศไทย และ 1 บริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

3.40 ลา้นบาท 3.36 ลา้นบาท 

ค่าตอบแทนจากการใหบ้ริการดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
- สาํหรับรายงานของผูส้อบบญัชีเพือ่เสนอต่อ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 
- สาํหรับการสอบทานทางบญัชีในบริษทัยอ่ยท่ี            

 
0.31 ลา้นบาท 

 
0.60 ลา้นบาท 

 
0.31 ลา้นบาท 

 
0.60 ลา้นบาท 
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รายการ ปี 2558 (ปีที่เสนอ) ปี 2557 
จดทะเบียนในต่างประเทศบางแห่ง (เพื่อใชใ้น            
การออกงบการเงินรวม) 

รวม 6.2 ล้านบาท 6.7 ล้านบาท 

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติัและแต่งตั้งผูส้อบบญัชีทั้งหมดตามรายช่ือขา้งตน้ (หรือผูส้อบ
บญัชีอ่ืนตามท่ีไดอ้ธิบายขา้งตน้) จากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับปีบญัชี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยมีค่าสอบบญัชีประจาํปีไม่เกิน 1.90 ลา้นบาท แยกต่างหากจากค่าใชจ่้าย
เบด็เตลด็  
 

7.    เพือ่พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งกลบัเข้าดํารงตาํแหน่งของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

เหตุผลและข้อเท็จจริง   

 มาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 กาํหนดให ้
ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้
จาํนวนกรรมการจะแบ่งใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ด
จะออก ส่วนปีหลงัๆต่อไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการ ผูอ้อก
จากตาํแหน่งไปนั้นอาจจะไดรั้บเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้  

 กรรมการท่ีจะพน้จากตาํแหน่งตามวาระและอาจจะไดรั้บเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกวาระ มีดงัต่อไปน้ี 
ลาํดบั
ที ่

ช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง ระยะเวลาการ
ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ 

1 นายธีระ วภิูชนิน ประธานกรรมการบริษทัฯ  
และกรรมการอิสระ 

14 ปี 

2 นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบริหาร 20 ปี 
3 นางสาวนิชิตา้ ชาห์ กรรมการ 12 ปี 
4 นายกิริต ชาห์ กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 7 ปี 

 คณะกรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาถึงความหลากหลายในคุณสมบตัิของคณะกรรมการ ซ่ึงรวมถึง              
เพศ   อาย ุ คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ (รวมทั้งผลการปฏิบตัิงานในฐานะ     
กรรมการบริษทัฯในช่วงท่ีผา่นมา) เพื่อเสนอช่ือให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา และตามขอ้เสนอแนะ          
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จากคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ควรใหก้รรมการดงักล่าวทั้ง 4 ท่าน กลบั
เขา้รับตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง ซ่ึงกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมเป็น
อยา่งยิง่ และมีประสบการณ์อนักวา้งขวางเก่ียวกบัธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ และมีประสบการณ์มากมาย
โดยเฉพาะทางดา้นการคา้และการขนส่งระหวา่งประเทศ ซ่ึงเป็นท่ีคาดหมายวา่บริษทัฯ จะไดรั้บผลประโยชน์
อยา่งมากจากประสบการณ์ ขอ้เสนอแนะและวสิัยทศัน์ของท่านเหล่าน้ีท่ีจะไดน้าํมาสู่คณะกรรมการ  

 นอกจากนั้น สาํหรับนายธีระ วภิชูนิน กรรมการอิสระ ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษทัฯ มากกวา่ 
9 ปี คณะกรรมการบริษทัฯ โดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการสรรหา จึงไดท้บทวนความเป็นอิสระของ
นายธีระ วิภูชนิน และมีความเห็นวา่ท่านยงัคงมีความเป็นอิสระและเห็นควรให้ท่านกลบัเขา้รับตาํแหน่ง
ต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

() ท่านมีคุณสมบติัครบถว้นตามคาํนิยามและคุณสมบติัของกรรมการอิสระตามขอ้บงัคบัของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

() ท่านสามารถนาํพาใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ตดัสินใจไดอ้ยา่งอิสระและยติุธรรม 
() ประสบการณ์อนัหลากหลายและความเขา้ใจในบริษทัฯของท่านนั้น ถือเป็นประโยชน์อยา่งยิง่

ต่อผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ โดยท่านสามารถปฏิบัติหน้าท่ีในคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย
ประสบการณ์ ทกัษะและความสามารถอนัหลากหลายของท่านได ้

() ท่านไดอุ้ทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการเขา้ร่วมการประชุมตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัฯ  
() ในระหว่างท่ีท่านดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่านปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความ

ระมดัระวงัรอบคอบและอยา่งมืออาชีพเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ 

 ประวติัของกรรมการทั้ง 4 ท่าน รวมทั้งขอ้มูลจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้ง
นิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏตาม เอกสารแนบ 3 พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

 กรรมการอิสระเป็นกรรมการท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ รวมทั้งผลประโยชน์ท่ีขดักนักบับริษทัฯ บริษทัในเครือ 
ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ อนัอาจมีผลต่อความเป็นอิสระในการพิจารณา 

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้รับตาํแหน่ง
ต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี  

1.นายธีระ วภิชูนิน ประธานกรรมการบริษทัฯ และกรรมการอิสระ 

2. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบริหาร 

3. นางสาวนิชิตา้ ชาห์ กรรมการ 

4. นายกิริต ชาห์ กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
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8.   เพือ่พจิารณาและอนุมตัิค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ สําหรับปี 2558 
เหตุผลและข้อเท็จจริง  

 มาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 16 กาํหนดให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูก้าํหนดบาํเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ 

 ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ เทียบกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและบริษทัในกลุ่มเดียวกนั พร้อมกบัรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการท่ีบริษทัฯ 
จ่ายไปในปี 2557 ไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจาํปี 2557 ในหนา้  61 ถึง 63   

 ในส่วนของหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแล
กิจการไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจาํปี 2557 ในหนา้ 126 ถึง 129   

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนจากมาตรฐานสากล ฐานะทางการเงินและ
ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และไดเ้ปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนรวมทั้งบริษทัในกลุ่มขนส่งทั้ง
ในประเทศไทยและต่างประเทศ  

 คณะกรรมการบริษทัฯ โดยคาํแนะนําของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ขอเสนอค่าตอบแทน
กรรมการสําหรับปี 2558 ในรูปแบบค่าตอบแทนประจํา และไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน โดยจ่ายเป็นราย                 
ไตรมาสๆละเท่าๆกนั* ดงัต่อไปน้ี  

ค่าตอบแทนกรรมการ 

สําหรับตาํแหน่ง ค่าตอบแทนทีเ่สนอ 
สําหรับปี 2558 ค่าตอบแทนในปี 2557 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 1,200,000 บาท 1,200,000 บาท 
กรรมการบริษทั 550,000 บาท 550,000 บาท 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ 
กาํกบัดูแลกิจการ  
(ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสาํหรับกรรมการชุดยอ่ย) 

400,000 บาท 400,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ  
(ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสาํหรับกรรมการชุดยอ่ย)  

200,000 บาท 200,000 บาท 

รวม  (ตามโครงสร้างปัจจุบันของ
คณะกรรมการบริษัทฯ) 

8,5, บาท 8,5, บาท 

*  จ่ายเป็นรายไตรมาสสาํหรับ: ประธานคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 300,000 บาท/ไตรมาส กรรมการบริษทั จาํนวน 137,500 
บาท/ไตรมาส/ท่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 100,000 บาท/ไตรมาส และกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 
50,000 บาท/ไตรมาส/ท่าน 
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ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการจึงเสนอไม่มีการเปล่ียนค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2558 ตามตารางท่ี
เสนอขา้งตน้และขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

 
9. เพือ่พจิารณาและอนุมตัิการจัดสรรกาํไรจํานวน .75 ล้านบาท เพือ่เป็นเงินสํารองสําหรับกจิกรรมความรับผดิชอบ

ต่อสังคม 
 เหตุผลและข้อเท็จจริง:  

 ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯขอ้ 55 คณะกรรมการบริษทัฯ อาจเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้จดัสรร
เงินทุนสาํรองอ่ืนตามท่ีเห็นวา่เป็นประโยชน์ในการดาํเนินการของบริษทัฯ ดว้ยกไ็ด ้

 บริษทัฯมีความมุ่งมัน่ดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมีเจตนารมณ์ท่ีจะดาํเนินธุรกิจอยา่ง
มีคุณธรรมควบคู่ไปกบัการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ ตระหนักดีว่าการท่ี
บริษทัฯ มีเรือเดินทะเลเดินเรืออยูท่ ัว่โลก และเรือไดถื้อธงสัญชาติไทยนั้นซ่ึงถือเป็นเสมือนตวัแทนของ
ประเทศ จึงเป็นหนา้ท่ีของบริษทัฯ ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัต่างๆ อยา่งเคร่งครัด 

 บริษทัฯ กาํหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเร่ืองท่ีสําคญั ซ่ึงบริษทัฯ ไดบ้ญัญติัเร่ืองดงักล่าวไวใ้น
พนัธกิจ และภารกิจของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะจดัสรรกาํไรจาํนวนร้อยละ 0.50 ของกาํไรสุทธิ ซ่ึงจะมี
จาํนวนขั้นตํ่า 1.75 ลา้นบาท และไม่เกิน 25 ลา้นบาทต่อปี ให้เป็นเงินสํารองสําหรับกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม สําหรับการใช้เงินสํารองดังกล่าวจะพิจารณาโดยผูบ้ริหารระดับสูง และ/หรือ
คณะกรรมการของบริษทัฯ และนาํเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อตรวจสอบเป็นระยะหรือ
อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง สาํหรับปี 2557 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรกาํไรจาํนวน 1.75 ลา้นบาท เพ่ือเป็นเงินสาํรอง
สาํหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ยอดคงเหลือของเงินสาํรอง
สาํหรับกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมมีจาํนวน 16.59 ลา้นบาท 

ความเห็นคณะกรรมการ  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติัการจดัสรรกาํไรจาํนวน 1.75 ลา้นบาท เพ่ือเป็นเงินสาํรอง
สาํหรับกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม  

 
บริษทัฯ ใคร่ขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั   
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อน่ึง แบบฟอร์มการมอบฉนัทะไดแ้นบมาพร้อมน้ีสาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ โดยสามารถมอบ
ฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือ กรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่านใดท่านหน่ึงดงัต่อไปน้ี เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน 

 
1. นายสุพฒัน์ ศิวะศรีอาํไพ  กรรมการอิสระ  อาย ุ68 ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี 157-159 ถนนวานิช 1แขวงจกัรวรรดิ เขตสัมพนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย 
 
. นายกาํธร ศิลาอ่อน กรรมการอิสระ อาย ุ44 ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี 363  ซอยทองหล่อ 19 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
ประเทศไทย  

 
โดยกรรมการท่านดงักล่าวนั้นไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวาระการประชุม ทั้งน้ี โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือ
มอบฉนัทะปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 และมอบต่อประธานคณะกรรมการบริษทัฯ หรือผูท่ี้ประธานกาํหนดก่อนเร่ิมการประชุม 
 
ผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจาํปี 2557 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจาํปี 
ปรากฏตาม เอกสารแนบ  และส่งกลบัมายงัสาํนกังานของบริษทัฯ เลขท่ี 8 ชั้น 9 อาคารคาเธ่ยเ์ฮา้ส์ ถนนสาทรเหนือ แขวง 
สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย เพ่ือทางบริษทัฯ จะไดจ้ดัส่งใหท่้านต่อไป 

 

เพ่ือและในนามของคณะกรรมการ 
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) 

 
 

_______________________________ 
(นายธีระ วภูิชนิน) 

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 

_______________________________ 
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เอกสารแนบ 1
[ สําหรับวาระที่ 1 ]

สําเนารายงานการประชุมวสิามญัประจาํปีผู้ถือหุ้น
คร้ังที ่1/2557
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เอกสารแนบ 3
[ สําหรับวาระที่ 7 ] 

ประวตักิรรมการท่านทีต้่องออกตามวาระ
และได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งอกีคร้ัง

และคาํนิยามของกรรมการอสิระ
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เอกสารแนบ 3
[ สําหรับวาระที่ 7 ] 

ประวตักิรรมการท่านทีต้่องออกตามวาระ
และได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งอกีคร้ัง

และคาํนิยามของกรรมการอสิระ
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นายธีระ วิภูชนิน 
 
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอสิระ 
อายุ  65 ปี 
ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 
วันที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตาํแหน่งในคณะกรรมการฯ 13 กรกฎาคม 2543 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัวสิคอนซิน - Stevents Point 

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

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

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
» 2544 สมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ซ่ึงไดรั้บประกาศนียบตัร

สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
“Directors Certification Program” (DCP) Class 6/2001 

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ  
» 2551 - มีนาคม 2554 กรรมการตรวจสอบ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
» 2548 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั สหอุตสาหกรรม นํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 
» 2546 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 
» ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทัเงินทุน กรุงเทพธนาทร จาํกดั (มหาชน) 
ประสบการณ์อื่นๆ  
» 2543 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
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นายธีระ วิภูชนิน (ต่อ) 
 

» 2543 - 2546 รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 
กรรมการ บริษทั ซนัโย ยนิูเวอร์แซล อีเลค็ทริค จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเอกชนพฒันาภมิูภาค ประเทศไทย 
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการเตรียมการจดัตั้งบริษทัของ ท.ศ.ท. และ ก.ส.ท. 
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการเตรียมการจดัตั้งบริษทัของ ป.ต.ท. 
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารศูนยร์ะดมทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

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

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

 2.  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 3.  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บริษทัเงินทุน กรุงเทพธนาทร จาํกดั (มหาชน) 

 4.  ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จาํกดั (มหาชน) 
» บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 1 บริษทั บริษทั ไอร่า แอดไวเซอร่ี จาํกดั 
» บริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจของบริษทัฯ  ไม่มี 
» บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม) ไม่มี 
» กิจการ/องคก์รอ่ืน กรรมการ สมาคมเจา้ของเรือไทย 
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2557 

โดยตนเอง ไม่มี 
โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 60,000 หุน้ (ร้อยละ 0.00 ของหุน้ทั้งหมดท่ีเรียกชาํระแลว้) 
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นายธีระ วิภูชนิน (ต่อ) 
จํานวนหุ้นที่เพิม่ขึน้ (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2557 

โดยตนเอง ไม่มี 
โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
รายละเอยีดเพิม่เติมในด้านลกัษณะความสัมพนัธ์ (สําหรับกรรมการอิสระ) 
การมีส่วนไดเ้สียต่อไปน้ีในบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั
หรือในช่วง  ปีท่ีผา่นมา 
 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ ไม่เป็น 
 เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือ ท่ีปรึกษากฎหมาย ไม่เป็น
 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัซ่ึงอาจส่งผลทาํให ้ไม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด (คร้ัง) ในปี 2557 

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

หลกัเกณฑ์การสรรหา คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหาใหแ้ต่งตั้ง นายธีระ วิภูชนิน กลบัเขา้รับตาํแหน่งกรรมการอิสระ ต่อไปอีก
วาระหน่ึง (รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบัน้ี หนา้  - ) 

ผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา  ทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และนาํพาให้คณะกรรมการ
บริษทัฯ ตดัสินใจไดอ้ยา่งอิสระและยติุธรรม 

 พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจสําคัญและแผนกลยุทธ์ในการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯซ่ึงเสนอโดยฝ่ายบริหารและติดตามผลการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

 ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษัทฯเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่และความสามารถในแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื 

 ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีโดยส่งเสริมให้
มีการปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้ งผลักดันให้
พนกังานทุกระดบัเขา้ใจหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 กําหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานด้านความ
รับผดิชอบต่อสงัคม 
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นายคาลดิ มอยนูดดนิ ฮาชิม 
 
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ (กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร) 
อายุ 61 ปี  
ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร  
วันที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตาํแหน่งในคณะกรรมการฯ 11 มกราคม 2537 
ประวัติการศึกษา ปริญญาโทดา้นการบริหารสาขาการเงิน มหาวิทยาลยับอมเบย ์
ประวัติการอบรม  
» 2548 สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ซ่ึงไดรั้บ

ประกาศนียบตัร สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  “Directors Certification Program” (DCP) Class 57/2005 
ประสบการณ์  
» 2537 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
» 2534 – 2536 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 

เม่ือปี 2537) 
» 2527 - 2534 หวัหนา้แผนกชิพป้ิง บริษทั จีพ ีคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
» 2522 - 2526 ผูบ้ริหารอาวโุส บริษทั แพนโอเช่ียน นาวเิกชัน่ แอน เทรดด้ิง พีทีอี จาํกดั 
อาชีพหลกั กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบริหาร บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทและกจิการ/องค์กรอื่น 
» บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไม่มี 
» บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจของบริษทัฯ ไม่มี 
» บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม) 

62 บริษทั  กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  
 (บริษทัยอ่ยท่ี 1 - 62 ในหนา้ 9 - 10 ของรายงานประจาํปี 2557) 
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นายคาลดิ มอยนูดดนิ ฮาชิม (ต่อ) 
» กิจการ/องคก์รอ่ืน  

3 แห่ง 1. รองประธานคณะกรรมการ The Swedish Club, ประเทศสวีเดน 
 2. Regional Committee Member, American Bureau of Shipping  
 3. Austral-Asia Regional Committee Member, Bureau Veritas  
จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2557  

โดยตนเอง 87,610,850 หุน้ (ร้อยละ 8.43 ของหุน้ทั้งหมดท่ีเรียกชาํระแลว้) 
โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 

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

นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม เป็นพีช่ายของนายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม แต่ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการ
ท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด (คร้ัง) ในปี  

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

หลกัเกณฑ์การสรรหา คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาให้
แต่งตั้ง นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กลบัเขา้รับตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
(รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบัน้ี หนา้  - ) 

ผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา  ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
และความกา้วหนา้ในการดาํเนินงานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 

 ในฐานะผูน้าํคณะกรรมการบริหารในการพิจารณารายการท่ีสําคญัต่างๆตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  

 ส่ือสารกับผู ้มี ส่วนได้เสียภายนอกองค์กร (รวมถึงนักลงทุนทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ) ตามความเหมาะสม 

 พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจสาํคญัและแผนกลยทุธ์ในการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯซ่ึงเสนอโดยฝ่ายบริหารและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

 ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ
ความสามารถในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื 

 ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีโดยส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั้งผลกัดนัใหพ้นกังานทุกระดบั
เขา้ใจหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 กาํหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อ
สงัคม 
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                                                                                             นางสาวนิชิต้า ชาห์ 
 
 
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 
อายุ 34 ปี 
ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ กรรมการ 
วันที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตาํแหน่งในคณะกรรมการฯ 23 สิงหาคม 2545 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจดัการธุรกิจ (การเงิน และกฎหมายธุรกิจ)  
 มหาวิทยาลยับอสตนั โรงเรียนการจดัการ 
ประวัติการอบรม  
» 2550 สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ซ่ึงไดรั้บ

ประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 “Directors Certification Program” (DCP) Class 83/2007 
» 2549 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “Director Accreditation Program” (DAP), Class 57/2006  
 จดัโดย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
» 2547 สาํเร็จการฝึกอบรม “Anatomy of Shipping” course, Seatrade Academy/Cambridge 

Academy of Transport 
ประสบการณ์  
» 2545 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
อาชีพหลกั ผูบ้ริหาร กลุ่มบริษทั จีพ ีกรุ๊ป 
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทและกจิการ/องค์กรอื่น 
» บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไม่มี 
» บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจของบริษทัฯ *  
  บริษทั 1. กรรมการ บริษทั โกลเบก๊ซ์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
  . กรรมการ บริษทั เกรนเทรด จาํกดั 
  . กรรมการ บริษทั ยนิูสเตรทช ์จาํกดั * (ใหเ้ช่าสาํนกังานหลกัของบริษทัฯ) 

. กรรมการ บริษทั แอมบิกา้ ทวัร์ เอเยนซ่ี จาํกดั * (ขายตัว๋เคร่ืองบินใหก้บับริษทัฯ) 
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นางสาวนิชิต้า ชาห์ (ต่อ) 
5. กรรมการ บริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั * (ใหบ้ริการบาํรุงรักษาระบบ
เคร่ืองปรับอากาศ สาํหรับสาํนกังานหลกัและหอ้งพกัพนกังาน ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย) 
6. กรรมการ บริษทั แมกซ์วนิ บิลเดอร์ส จาํกดั* (ใหบ้ริการดา้นโรงแรมและดา้นบริหาร
จดัการ) 

*   หมายเหตุ : อา้งอิง “รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ในหนา้ 291 - 293 ของรายงานประจาํปี 2557 
» บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม)   

37 บริษทั กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
 (บริษทัยอ่ยท่ี 1- 37 ในหนา้ 9 - 10 ของรายงานประจาํปี 2557) 

» กิจการ/องคก์รอ่ืน ไม่มี 
จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2557  

โดยตนเอง 98,586,000  หุน้ (ร้อยละ 9.48 ของหุน้ทั้งหมดท่ีเรียกชาํระแลว้) 
โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 

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

นางสาวนิชิตา้ ชาห์ เป็นบุตรของนายกิริต ชาห์ และเป็นพ่ีสาวของนายอิษฎช์าญ ชาห์ แต่ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
กบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด (คร้ัง) ในปี 2557 

- การประชุมวาระปกติ: 5/7 คร้ัง 
- การประชุมวาระพิเศษ:  0/0 คร้ัง 

หลกัเกณฑ์การสรรหา คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหาใหแ้ต่งตั้ง นางสาวนิชิตา้ ชาห์ กลบัเขา้รับตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ
หน่ึง (รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบัน้ี หนา้  - ) 

ผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา  พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจสําคัญและแผนกลยุทธ์ในการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯซ่ึงเสนอโดยฝ่ายบริหารและติดตามผลการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

 ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่และความสามารถในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื 

 ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีโดยส่งเสริมใหมี้
การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั้งผลกัดนัใหพ้นกังาน
ทุกระดบัเขา้ใจหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 กาํหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบ
ต่อสงัคม 
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   นายกริิต ชาห์ 
 
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 
อายุ 61 ปี 
ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการ 
วันที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตาํแหน่งในคณะกรรมการฯ 24 เมษายน 2550 
ประวัติการศึกษา สาํเร็จการศึกษาจาก H.R. College of Commerce, กรุงบอมเบย ์ประเทศอินเดีย 
ประวัติการอบรม  
» 2548 สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ซ่ึงไดรั้บ

ประกาศนียบตัร “Directors Certification Program” (DCP) Class 57/2005 
ประสบการณ์  
» 2550 - ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
» 2542 - 2546 รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั ฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ 

จาํกดั (มหาชน) กรุงเทพฯ 
» 2532 - 2545 กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) กรุงเทพฯ 
» 2523 - 2546 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั จี.เปรมจี จาํกดั กรุงเทพฯ 
อาชีพหลกั ผูบ้ริหารบริษทั 
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทและกจิการ/องค์การอื่น 
» บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์   

2 บริษทั  กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั 
(มหาชน) 

 กรรมการ บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 
» บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจของบริษทัฯ*  

 6 บริษทั 1. กรรมการ บริษทั โกลเบก๊ซ์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
 2. กรรมการบริหาร บริษทั เกรนเทรด จาํกดั 
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นายกริิต ชาห์ (ต่อ) 
 3. กรรมการ บริษทั เปรมไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

4. กรรมการ บริษทั ยนิูสเตรทช ์จาํกดั * (ใหเ้ช่าสาํนกังานหลกัของบริษทัฯ) 
5. กรรมการ บริษทั แมกซ์วนิ บิลเดอร์ส จาํกดั *  
    (ใหบ้ริการดา้นโรงแรมและดา้นบริหารจดัการ) 
6. กรรมการ บริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั*  
    (ใหบ้ริการบาํรุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศ สาํหรับสาํนกังานหลกัและหอ้งพกัพนกังาน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย) 

 * หมายเหตุ : อา้งอิง “รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ในหนา้ 291 - 293 ของรายงานประจาํปี 2557 
» บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม)    

 2 บริษทั  1. กรรมการ บริษทั เซาทเ์ทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด ประเทศอินเดีย     
2. กรรมการ บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด  
    (บริษทัยอ่ยท่ี 62 และบริษทัร่วมท่ี 63 ในหนา้ 10 ของรายงานประจาํปี 2557) 

» กิจการ/องคก์รอ่ืน ไม่มี 
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2557  

โดยตนเอง ไม่มี 
โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 

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

นายกิริต ชาห์ เป็นบิดาของนางสาวนิชิตา้ ชาห์ และนายอิษฎช์าญ ชาห์ แต่ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการ
ท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด (คร้ัง) ในปี 2557 

- การประชุมวาระปกติ: 6/7 คร้ัง 
- การประชุมวาระพิเศษ: 0/0 คร้ัง 

หลกัเกณฑ์การสรรหา คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เ ห็นชอบข้อ เสนอคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหาใหแ้ต่งตั้ง นายกิริต ชาห์ กลบัเขา้รับตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
(รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบัน้ี หนา้  - ) 

ผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา  ในฐานะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กาํหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนของ
กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  

 พิจารณาและทบทวนนโยบาย พนัธกิจ ภารกิจสําคัญและแผนกลยุทธ์ในการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯซ่ึงเสนอโดยฝ่ายบริหารและติดตามผลการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

นายกริิต ชาห์ (ต่อ) 

  ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่และความสามารถในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนืไดใ้นระยะยาว 

 ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีโดยส่งเสริมใหมี้
การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั้งผลกัดนัใหพ้นกังาน
ทุกระดบัเขา้ใจหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 กําหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานด้านความ
รับผดิชอบต่อสงัคม 
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นายกริิต ชาห์ (ต่อ) 

  ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่และความสามารถในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนืไดใ้นระยะยาว 

 ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีโดยส่งเสริมใหมี้
การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั้งผลกัดนัใหพ้นกังาน
ทุกระดบัเขา้ใจหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 กําหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานด้านความ
รับผดิชอบต่อสงัคม 
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คาํจาํกดัความของกรรมการอสิระ (Independent Director) 
 
กรรมการอสิระ (Independent Director)  

คือ กรรมการท่ีเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจดัการ ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งและ
ไม่มีหนา้ท่ีในการบริหารจดัการในบริษทัฯ และหรือบริษทัยอ่ย ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/
หรือผูถื้อหุน้  

บริษทัฯ ไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ท่ีมีความเขม้กวา่กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้าํหนดไว ้

คุณสมบัติของกรรมการอสิระของบริษัทฯ 

1. กรรมการอิสระตอ้งถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทั
ร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. กรรมการอิสระตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษทัฯ และไม่เป็นผูบ้ริหาร พนกังาน หรือท่ีปรึกษาผู ้
ไดรั้บเงินเดือนประจาํหรือค่าตอบแทนอ่ืนใดจากบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ในช่วงสอง () ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

3. กรรมการอิสระตอ้งไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งใน
การบริหารดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้
รายใหญ่ของบริษทัฯ ในช่วงสอง () ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

“ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหน่ึงรวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 
การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื คํ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนอง
เดียวกนัซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัฯ หรือคู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่  ลา้นบาทข้ึนไปหรือ
ตั้งแต่ร้อยละ  ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ 

4. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบ
บญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั
สงักดัอยูใ่นช่วงสอง () ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

 



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

33

5. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือ             
ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ 
บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ในช่วงสอง (2) ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

6. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือความสัมพนัธ์ทางกฎหมาย รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
หรือญาติสนิทของกรรมการบริหารผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  

7. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนในการรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
บริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  

8. กรรมการอิสระจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีในการแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกรรมการบริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่
ของบริษทัฯ รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือ ญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

 

คาํนิยามของผู้ที่เกีย่วข้อง (Related persons) 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ความหมายจะรวมถึงผูท่ี้มีความสัมพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ในระดบัท่ีทาํใหก้รรมการอิสระไม่สามารถทาํ
หนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระหรือคล่องตวั เช่น คู่คา้ ลูกคา้ เจา้หน้ี ลูกหน้ี หรือผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญั เป็นตน้ 
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เอกสารแนบ 4 

ข้อปฏบิติัสําหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น  
และการมอบฉันทะ 
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หลกัฐานเพือ่แสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

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

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ  
1. หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ และ 
2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/สาํเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายแุละลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งของ                   

ผูม้อบฉนัทะ และ 
3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน / สาํเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายแุละลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูตอ้งของผูรั้บมอบ

ฉนัทะ และ  
4. ผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดแสดงบตัร หรือ เอกสาร อยา่งใดอยา่งหน่ึงซ่ึงเป็นฉบบัจริงและยงัไม่หมดอาย ุ เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ี

ตรวจสอบ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง / เอกสารอ่ืนซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการ  

2. นิติบุคคล  
1. หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทบั

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

ผูถื้อหุน้ของผูม้อบฉนัทะ และ 
3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน / หนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุ และลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งของผูมี้อาํนาจ                  

ลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น  (ผูม้อบฉนัทะ) และ 
4. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอายแุละลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งของผูรั้บมอบอาํนาจ 

และ 
5. ผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดแสดงบตัร หรือ เอกสาร อยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงเป็นฉบบัจริงและยงัไม่หมดอาย ุ เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ี

ตรวจสอบ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง / เอกสารอ่ืนซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการ  

3. สําหรับบุคคลทีม่ิได้มีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ  
กรณีท่ีเอกสารหรือหลกัฐานท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดงเอกสาร                 
คาํแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซ่ึงลงนามรับรองคาํแปลโดยผูถื้อหุน้ หรือ โดยผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็น                   
นิติบุคคล) 
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หนังสือมอบฉันทะ 
สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือ กรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่าน
ใดท่านหน่ึงดงัต่อไปน้ี เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน 
 

1. นายสุพฒัน์ ศิวะศรีอาํไพ  กรรมการอิสระ  อาย ุ68 ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี 157-159 ถนนวานิช 1 แขวงจกัรวรรดิ เขตสมัพนัธวงศ์
กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย 
 
2. นายกาํธร ศิลาอ่อน กรรมการอิสระ อาย ุ44 ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี 363  ซอยทองหล่อ 19 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา  
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  
 

โดยกรรมการท่านดงักล่าวนั้นไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวาระการประชุม ทั้งน้ี โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือ          
มอบฉนัทะปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 และมอบต่อประธานคณะกรรมการบริษทัฯ หรือผูท่ี้ประธานกาํหนดก่อนเร่ิมการประชุม
 
ขอใหผู้รั้บมอบฉนัทะ ส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานต่างๆ มาท่ีบริษทัฯตามท่ีอยูด่า้นล่าง ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั หรือ
ก่อนเร่ิมเวลาประชุมอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆ ใหท้นัก่อนเร่ิมการประชุม 
ทีอ่ยู่   :    บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน)  

เลขที ่8 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ช้ัน 9 ถนนสาทรเหนือ   
            แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 0500  

โทรศัพท์ :  0 696-8854   โทรสาร 0 36-7654 

การลงทะเบียนเพือ่เข้าร่วมประชุม  
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียน 2 ชัว่โมง ก่อนเวลาประชุม (ตั้งแต่เวลา 8:30 น. เป็นตน้ไป) 
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เอกสารแนบ 5 

ข้อบงัคบัของบริษทัฯ เกีย่วกบัวาระการประชุม
และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

สําหรับการประชุมผู้ถอืหุ้น
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ขอ้ 15 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

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

กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 16 บาํเหน็จ และค่าตอบแทนกรรมการ ใหสุ้ดแลว้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะกาํหนด 

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

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะ
ออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการ ผูอ้อกจาก
ตาํแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้

ขอ้ 36 การประชุมใหญ่ของบริษทัใหจ้ดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ 
ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกาํหนด 

ขอ้ 37 กรรมการจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช่นวา่น้ีใหเ้รียกวา่ 
“ประชุมสามญั” การประชุมสามญัดงักล่าวใหก้ระทาํภายในส่ีเดือนภายหลงัการส้ินสุดรอบปีทางการบญัชีของ
บริษทั 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนๆ ใหเ้รียกวา่ “ประชุมวสิามญั” 

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

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

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

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

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

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

ขอ้ 42 ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ังผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใดผูถื้อหุน้จะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิได ้ นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

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

การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงค์
จะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 
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ขอ้ 43 กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงัน้ี 

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

ขอ้ 44 ผูส้อบบญัชีใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชีผูซ่ึ้งออกไปนั้นจะเลือกกลบัเขา้รับตาํแหน่ง
อีกกไ็ด ้

ขอ้ 45 ผูส้อบบญัชีควรไดค้่าตอบแทนเท่าใด ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้กาํหนด 

ขอ้ 47 ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บญัชีกาํไร
ขาดทุน และมีปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ และใหบ้ริษทัจดัส่ง
รายงานและเอกสารของบริษทัท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

ขอ้ 52 หา้มมิใหป้ระกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือมติของคณะกรรมการ กรณี
ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

 การจ่ายเงินปันผลใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และโฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในทาง
หนงัสือพิมพภ์าษาไทยในทอ้งท่ีติดต่อกนัเป็นเวลา 3 วนั และจดัใหมี้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายใน 1 เดือน
นบัแต่มีมติเช่นวา่นั้น 

ขอ้ 53 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นคร้ังคราวได ้ เม่ือปรากฏแก่กรรมการวา่บริษทัมี
กาํไรพอสมควรท่ีจะกระทาํเช่นนั้นได ้ และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบใน
การประชุมคราวต่อไป 

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

นอกจากทุนสาํรองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหจ้ดัสรรเงินทุนสาํรองอ่ืน
ตามท่ีเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการดาํเนินการของบริษทัดว้ยกไ็ด ้

ขอ้ 59 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปีเพ่ือพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนน้ี 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 60 คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้ พร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัประจาํปี 
(1) สาํเนางบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของ

ผูส้อบบญัชี 
(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 
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เอกสารแนบ 6 

ประวตักิรรมการอสิระของบริษัทฯ สําหรับการมอบฉันทะ
และ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
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ประวตักิรรมการอสิระของบริษทัฯ สําหรับการมอบฉันทะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
    นายสุพฒัน์  ศิวะศรีอาํไพ 
   
ตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ* / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา 
วันที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการฯ 11 มกราคม 2537 
อายุ 68 ปี 
ประวัติการศึกษา อสัสมัชญัพาณิชย ์
ประวัติการอบรม ทาํงานและเรียนจากประสบการณ์ในการร่วมลงทุนกับบริษัทใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงซ่ึงมีทั้ ง         

ชาวญ่ีปุ่น อเมริกนั และอินเดียน 
» 2549 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “Director Accreditation Program” (DAP), Class 57/2006 จดัโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ 
» มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
» 2541 - 2554 กรรมการตรวจสอบ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
ประสบการณ์อื่นๆ 
» 2537 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
» 2532 – 2536  กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือปี 2537) 
» 2550 - 2554  ประธานหอการคา้อินเดีย-ไทย (2 สมยั) 
อาชีพหลกั  บริหารบริษทัต่างๆ ของครอบครัว 
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทและกจิการ/องค์การอื่น 
» บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไม่มี 
» บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  
 3 บริษทั   1. กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยฟีลาเมนตเ์ทก็ซ์ไทล ์จาํกดั 
  2. กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทย-อมับิกา้ เคมีคลัส์ จาํกดั 
  3. กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั แรมแบรนดทโ์ฮเตล็ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
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นายสุพฒัน์ ศิวะศรีอาํไพ (ต่อ) 
 
» บริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจของบริษทัฯ ไม่มี 
» บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม) ไม่มี 
» กิจการ/องคก์รอ่ืน ไม่มี 
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2557  

โดยตนเอง ไม่มี 
โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 

จํานวนหุ้นที่เพิม่ขึน้ (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2557  
โดยตนเอง (800,000) หุน้  
โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 

* หมายเหตุ :  กรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด (คร้ัง) ในปี 2557 
- การประชุมวาระปกติ:  7/7 คร้ัง 
- การประชุมวาระพิเศษ:   0/0 คร้ัง 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกับดูแลกจิการทั้งหมด (คร้ัง) ในปี 2557 
- การประชุมวาระปกติ:  4/4 คร้ัง 
- การประชุมวาระพิเศษ:  2/2 คร้ัง 
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          นายกาํธร ศิลาอ่อน 
 

ตําแหน่ง  ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ /  
 กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ* / กรรมการสรรหา  
วันที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554 
อายุ 44 ปี 
ประวัติการศึกษา    
» 2538 - 2540  MIT Sloan School, Massachusetts, USA Master of Business Administration; Financial 

Engineering Track GPA: 4.6/5.0 
» 2531 - 2535  Imperial College of Science Technology and Medicine, London, England Master of 

Engineering; Chemical Engineering; Associate of the City and Guilds Institute Upper 
Second Class Honours 

ประวัติการอบรม  
» 2551  หลกัสูตร Executive Development Program (EDP) จากสถาบนัวิทยาการตลาดทุน และ

สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
» 2554 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย (IOD) 
» 2555 หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD) 
ประสบการณ์  
» กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบนั  ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายจดัการ Supply Chain บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 
» มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  

กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา  
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน)  

» 2554 - 2557  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล บมจ. หลกัทรัพย ์บวัหลวง  
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นายกาํธร ศิลาอ่อน (ต่อ) 
 
» 2547 - 2554  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวาณิชธนกิจ บมจ. หลกัทรัพย ์บวัหลวง
» 2542 - 2547  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการอาวโุส Investment Banking  

บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน)   
» 2540 - 2542  Associate, Global Investment Banking Chase Securities, Inc., New York, USA and 

Singapore   
» 2537 - 2538  นกัวเิคราะห์ Investment Banking Dept. บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั  
» 2535 - 2537  ผูจ้ดัการ Money Market Dept. บมจ ทิสโก ้  
อาชีพหลกั  บริหารสายงานการผลิตและโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจร้านอาหารและเบเกอร่ี   
 บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทและกจิการ/องค์กรอื่น   
» บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  ไม่มี 
» บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์   ไม่มี 
» บริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจของบริษทัฯ   ไม่มี 
» บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม) ไม่มี 
» กิจการ/องคก์รอ่ืน  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุทางดา้นวชิาการประจาํสาขาวชิาบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ 

โลจิสติกส์และการขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2557  

โดยตนเอง ไม่มี 
โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 

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

* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด (คร้ัง) ในปี 2557 
- การประชุมวาระปกติ:  7/7 คร้ัง 
- การประชุมวาระพิเศษ: 0/0 คร้ัง 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกับดูแลกจิการทั้งหมด (คร้ัง) ในปี 2557 
- การประชุมวาระปกติ:  4/4 คร้ัง 
- การประชุมวาระพิเศษ:  2/2 คร้ัง 
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                                                                                       หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)                             (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
                                                                                         
                                         เขยีนที ่      
  

                    วนัที ่    เดอืน    พ.ศ.    
 

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

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

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

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้  
.   ชือ่       นายสพุฒัน์ ศิวะศรีอาํไพ    อายุ    68 ปี      อยูบ่า้นเลขที ่ 157-159  

ถนน         วานิช 1                                         ตําบล/แขวง      จกัรวรรด ิ                อาํเภอ/เขต      สมัพนัธวงศ_์__    
จงัหวดั      กรงุเทพมหานคร                      รหสัไปรษณยี ์          10100                หรือ 
 

.   ชือ่       นายกาํธร ศิลาอ่อน  อายุ    44        ปี   อยูบ่า้นเลขที ่   363  ซอยทองหล่อ 19                 
ถนน         สขุมุวทิ                                               ตาํบล/แขวง  คลองตนัเหนือ  อาํเภอ/เขต        วฒันา            
จงัหวดั       กรงุเทพมหานคร                                 รหสัไปรษณยี ์   ____10110       _  ___หรือ 
 

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

 
คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัประจาํปีผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี
1/558 ในวันอังคารท่ี  31 มีนาคม  558 เวลา  1:3 น . ณ  ห้องบุษราคัม  โรงแรมอวานี  เอเทรียม  เลขท่ี188 ถนนเพชรบุ รีตัดใหม ่             
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรงุเทพมหานคร 131 ประเทศไทย  หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  
 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 

 
วาระท่ี 1   เพ่ือรบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 1/557   ซ่ึงได้จดัขึน้ในวนัท่ี 3 เมษายน 557 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 

   เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 2 เพ่ือรบัทราบรายงานจากคณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรบัผลการดาํเนินงานในปี 557 และรายงานประจาํปี 557 
ของบริษทัฯ (ไมมี่การออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี) 

 

วาระท่ี  เพ่ือพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 557 และงบกาํไรขาดทนุ สาํหรบัปีส้ินสดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 557 ซ่ึงได้ผา่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแล้ว 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  
 

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
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วาระท่ี 4 เพ่ือรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลท่ีได้จ่ายไปแล้วในปี 557 จํานวนรวม . บาทต่อหุ้น   
(ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี) 
 

วาระท่ี 5 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรกาํไรสาํหรบัปี 557 และเงินปันผลงวดสดุท้าย สาํหรบัปี 557 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 6 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ และกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 558 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
  

วาระท่ี 7 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการเลือกตัง้กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งของกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
ชือ่กรรมการ           นายธีระ  วิภชูนิน  

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

ชือ่กรรมการ           นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม  

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

ชือ่กรรมการ          นางสาวนิชิต้า  ชาห ์  

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

ชือ่กรรมการ           นายกิริต  ชาห ์    

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 8 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัสาํหรบัปี 558 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง  
 

 
วาระท่ี 9 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรกาํไรจาํนวน . ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินสาํรองสาํหรบักิจกรรมความรบัผิดชอบ 
 ต่อสงัคม 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

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

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

 
 
 
หมายเหต ุ 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ

หลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
3.     ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

ตามแนบ 
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 2557 แบบรูปเล่ม  
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของ บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั มหาชน (“บริษัทฯ”) 
 
ในกรณีท่ีท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคข์อรับรายงานประจาํปี 2557 ของบริษทัฯในแบบรูปเล่ม กรุณาแจง้
ความประสงคโ์ดยการกรอกขอ้มูลของท่านในแบบฟอร์มน้ีใหค้รบถว้น และส่งคืนมาท่ีบริษทัฯตาม
รายละเอียดดา้นล่างน้ี เพื่อทางบริษทัฯ จะไดจ้ดัส่งใหท่้านต่อไป 
 
แผนกนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน)  
เลขท่ี 8 อาคารคาเธ่ยเ์ฮา้ส์ ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ   
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์:  66-2-696-8854   โทรสาร : 66-2-236-7654 
อีเมล ์: ir@preciousshipping.com 
 
ช่ือผูถื้อหุน้:                      
ท่ีอยูใ่นการจดัส่ง:           
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