
การประชุมวสิามัญประจําปีผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2557 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(สําหรับ CUSTODIAN เท่าน้ัน) 

และประวตัิกรรมการอสิระของบริษทัฯ 
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         (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
(ใช้เฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทนุต่างประเทศแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุ้น) 

   
                                         เขยีนที ่      
 

                    วนัที ่    เดอืน    พ.ศ.    
(1) ขา้พเจา้           สญัชาต ิ          

สาํนกังานตัง้อยูเ่ลขที ่   ถนน   ตาํบล/แขวง     
อาํเภอ/เขต     จงัหวดั    รหสัไปรษณยี ์   

          ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั   
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั             พรีเชียส ชิพป้ิง  จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  
โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม             หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                      เสยีง  ดงัน้ี 
 หุน้สามญั                หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                     เสยีง  
 หุน้บุรมิสทิธ ิ             หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                เสยีง 

 
(2)  ขอมอบฉนัทะให ้  

1.   ชือ่       นายธีระ วิภชูนิน    อายุ    64 ปี       อยูบ่า้นเลขที ่ 256 ซอยสนันิบาตเทศบาล         
ถนน         ลาดพรา้ว                                          ตาํบล/แขวง      จนัทรเกษม                 อาํเภอ/เขต      จตุจกัร  
จงัหวดั      กรงุเทพมหานคร                      รหสัไปรษณยี ์          10900                หรือ 

 
2.   ชือ่       นายกาํธร ศิลาอ่อน  อายุ    43        ปี        อยูบ่า้นเลขที ่   363  ซอยทองหล่อ 19                 

ถนน         สขุมุวทิ                                               ตาํบล/แขวง  คลองตนัเหนือ  อาํเภอ/เขต        วฒันา            
จงัหวดั       กรงุเทพมหานคร                                 รหสัไปรษณยี ์   ____10110       _  ___หรือ 
 

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

  
คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพือ่เขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุวิสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น
ครัง้ท่ี 1/2557 ในวนัพธุท่ี 30 เมษายน 2557 เวลา 10:00 นาฬิกา ณ ห้องเลิศวนาลยับอลรมู โรมแรมสวิสโฮเตล็ ปารค์นายเลิศ เลขท่ี 2 ถนน
วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  
 
(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้น้ี ดงัน้ี  

  มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้   
  มอบฉนัทะบางสว่นคอื  

   หุน้สามญั  หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง  
   หุน้บุรมิสทิธ ิ หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง  

รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด   เสยีง  

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี  

วาระท่ี 1   เพ่ือรบัรองรายงานการประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 ซ่ึงได้จดัขึน้ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 

   เหน็ดว้ย  เสยีง   ไมเ่หน็ดว้ย  เสยีง     งดออกเสยีง  เสยีง 
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วาระท่ี 2 เพ่ืออนุมติัสัญญาสัง่ต่อเรือ จํานวน 12 ฉบบั ซ่ึงได้ลงนามโดยบริษัทฯ สําหรบัสัง่ต่อเรือขนส่งสินค้า   
แห้งเทกอง จาํนวน 12 ลาํ และมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถดาํเนินการใดๆ ท่ีจาํเป็น   
เพ่ือให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกาํหนดท่ีได้ระบไุว้ในสญัญาสัง่ต่อเรือดงักล่าว 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 

   เหน็ดว้ย  เสยีง   ไมเ่หน็ดว้ย  เสยีง     งดออกเสยีง  เสยีง 
 

 

 
(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะน้ี ใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและ
ไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

 
(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณา
หรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมี
สทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 
  กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อื
เสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 
 
 
 

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

 
หมายเหต ุ 
1.    หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian)             

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้  
2.     หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื  

(1) หนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  
(2) หนงัสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดยีน (Custodian)  

3.     ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้     
        ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้ 
4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ 

ค. ตามแนบ 



 
 

ประวตักิรรมการอสิระของบริษทัฯ สําหรับการมอบฉันทะ 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
    นายธีระ วภูิชนิน 
   
ตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 
วันที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการฯ 13 กรกฎาคม 2543 
อายุ  64 ปี    
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัวสิคอนซิน - Stevents Point  
  สหรัฐอเมริกา 
ประวัติการอบรม 
» 2548 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “Audit Committee Program” (ACP)  
  จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
» 2544 สมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ซ่ึง 
  ไดรั้บประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
  “Directors Certification Program” (DCP) Class 6/2001 
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
»  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) 
»  2543 - 2546 รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพือ่การส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 
  กรรมการ บริษทั ซนัโย ยนิูเวอร์แซล อีเลค็ทริค จาํกดั (มหาชน) 
  กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเอกชนพฒันาภูมิภาค ประเทศไทย 
  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการเตรียมการจดัตั้งบริษทัของ ท.ศ.ท. และ ก.ส.ท. 
  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการเตรียมการจดัตั้งบริษทัของ ป.ต.ท. 
  อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารศูนยร์ะดมทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 



 
 

 
นายธีระ วภูิชนิน (ต่อ) 
 
»  2537 - 2540 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กลุ่มบริษทั พรีเมียร์ 
»  2533 - 2537 ผูแ้ทนประจาํประเทศไทย บริษทั พรูเดน็เชียล แอสเซ็ต แมนเนจเมน้ท ์เอเชีย จาํกดั 
»  2518 - 2533 รองประธาน (การลงทุน) บริษทั อเมริกนั อินเตอร์แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั 
»  2517 - 2518 ผูจ้ดัการสินเช่ือธุรกิจ บริษทั เครดิตการพาณิชย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
»  2516 - 2517 ประจาํกองพลทหารมา้ 
อาชีพหลัก กรรมการบริษทั 
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น 
»  บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์    
 4 บริษทั  : 1. ประธานคณะกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกาํหนด
ค่าตอบแทน บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

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

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

4. ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ บริษทั อินเตอร์ไฮด ์
จาํกดั (มหาชน) 

»  บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์    ไม่มี 
 1 บริษทั : บริษทั ไอร่า แอดไวเซอร่ี จาํกดั 
»  บริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจของบริษทัฯ        ไม่มี 
»  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม)  ไม่มี 
»  กิจการ/องคก์รอ่ืน  กรรมการ สมาคมเจา้ของเรือไทย    
จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2556          
 โดยตนเอง    ไม่มี 
 โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ   60,000 หุน้ (ร้อยละ 0.00 ของหุน้ทั้งหมดท่ีเรียกชาํระแลว้) 
จํานวนหุ้นท่ีเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556      
 โดยตนเอง    ไม่มี 
 โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี 
ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 

 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด (คร้ัง) ในปี 2556 
- การประชุมวาระปกติ:  7/7 คร้ัง 
- การประชุมวาระพิเศษ: 1/1 คร้ัง 



 
 

 
 

 
 
 
 
              
 
          นายกาํธร ศิลาอ่อน   
 

ตําแหน่ง  ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ /  
  กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ* / กรรมการสรรหา  
วันที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554 
อายุ  43 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) จากสถาบนัวทิยาการตลาดทุน และสมาคม

บริษทัจดทะเบียนไทย  
» 2554  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

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

(IOD) 
ประสบการณ์ 
» มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
   กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา  
   บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน)  
» 2554 - ปัจจุบนั  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล บมจ. หลกัทรัพย ์บวัหลวง  
» 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   



 
 

นายกาํธร ศิลาอ่อน (ต่อ) 
 
» 2537 - 2538  นกัวิเคราะห์ Investment Banking Dept. บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั  
» 2535 - 2537  ผูจ้ดัการ Money Market Dept. บมจ ทิสโก ้  
อาชีพหลัก  หวัหนา้สายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน)  
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น   
»  บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์       ไม่มี 
»  บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์    ไม่มี 
»  บริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจของบริษทัฯ        ไม่มี 
»  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม)   ไม่มี 
»  กิจการ/องคก์รอ่ืน  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นวิชาการประจาํสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่าง

ประเทศ  โลจิสติกส์และการขนส่ง  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2556         
 โดยตนเอง       ไม่มี 
 โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ      ไม่มี 
จํานวนหุ้นท่ีเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556        
 โดยตนเอง       ไม่มี 
 โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ      ไม่มี 
* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด (คร้ัง) ในปี 2556 

- การประชุมวาระปกติ: 7/7 คร้ัง 
- การประชุมวาระพิเศษ: 1/1 คร้ัง 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกับดูแลกจิการทั้งหมด (คร้ัง) ในปี 2556 
- การประชุมวาระปกติ: 4/4 คร้ัง 
- การประชุมวาระพิเศษ: 2/2 คร้ัง 

 


