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เลขท่ี: 2558-003    
 
วนัท่ี 30 มกราคม 2558 
 

เรียน  ท่านกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง  แจ้งมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 2/2558 
 
เอกสารแนบ แบบ 24-1 แบบแจ้งรายช่ือและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบถึงมติต่างๆ ของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2558 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนในวนัศุกร์ท่ี 30 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ สาํนกังานจดทะเบียนของ
บริษทัฯ (“ท่ีประชุมฯ”) โดยไดมี้มติอนุมติั ซ่ึงวาระท่ีสาํคญัมีดงัต่อไปน้ี 
 
1. ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และงบกาํไรขาดทุน สาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  
 

2. ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัในลาํดบัต่อไป สาํหรับการจ่ายเงินปันผลประจาํปีรวม          
ในอตัรา 0.20 บาทต่อหุน้  อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากในระหวา่งปี 2557 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลไปแลว้  2 คร้ัง รวมเป็นเงินในอตัรา 0.20 บาทต่อหุน้ ดงันั้น จึงไม่มีเงินปันผลงวดสุดทา้ยสาํหรับปี 2557   

 
3. ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัใหเ้รียกประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 ในวนัองัคารท่ี 31 มีนาคม 2558 เวลา 10:30 

น .  ณ  ห้องบุษราคัม  โรงแรมอวานี  เอเทรียม  เลขท่ี  1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
วาระท่ี 1. เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนในวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

 วาระท่ี 2. เพ่ือรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2557 และรายงานประจาํปี 
2557 ของบริษทัฯ 

 วาระท่ี 3. เพ่ือพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และบญัชีกาํไรขาดทุน สาํหรับปี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแลว้ 

 วาระท่ี 4.  เพ่ือรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลท่ีไดจ่้ายไปแลว้ในปี 2557 จาํนวนรวม 0.20 บาทต่อหุน้ 
 วาระท่ี 5.  เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรกาํไรสาํหรับปี 2557 และเงินปันผลงวดสุดทา้ย สาํหรับปี 2557 
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 วาระท่ี 6. เพ่ือพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
   ประจาํปี 2558 
 วาระท่ี 7. เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งของกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
 วาระท่ี 8. เพ่ือพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัสาํหรับปี 2558 
 วาระท่ี 9. เพ่ือพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรจํานวน 1.75 ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินสํารองสําหรับกิจกรรม                       

ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

4. ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติักาํหนดใหว้นัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2558 เป็นวนัท่ีกาํหนดสิทธิใหผู้ถื้อหุน้ (“Record Date”) ท่ีมีสิทธิ          
ในการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 น้ี และกาํหนดปิดสมุดทะเบียนหุน้ในวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 
2558 เพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

 
5.  ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัในลาํดบัต่อไป สาํหรับการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีท่านใด           

ท่านหน่ึงจากบริษทัสาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสาํหรับปี 2558
ดงัต่อไปน้ี โดยมีค่าสอบบญัชีสาํหรับบริษทัฯ ไม่เกิน 1.90 ลา้นบาท แยกต่างหากจากค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

 
 1. นางสาววสิสุตา จริยธนากร (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853) เป็นผูส้อบบญัชีแทนนางสาวสุมาลี 

รีวราบณัฑิต ซ่ึงไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกนั (ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2557) ครบ
ตามวาระสูงสุดตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 2.  นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501) 
 3. นายกฤษดา เลิศวนา (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958) 

 
ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีท่ีมีคุณสมบติัในการปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัฯได ้ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้หบ้ริษทัสาํนกังาน อีวาย จาํกดั มี
อาํนาจเสนอช่ือผูส้อบบญัชีอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัและมีความสามารถของบริษทัสาํนกังาน อีวาย จาํกดัมาปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบ
แทน 
 

6. ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัในลาํดบัต่อไป สาํหรับการแต่งตั้งกรรมการดงัต่อไปน้ี            
ท่ีจะพน้จากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ 
  1.   นายธีระ วภิูชนิน    ประธานคณะกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 
  2. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม  กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบริหาร 
  3. นางสาวนิชิตา้ ชาห์   กรรมการ 
  4. นายกิริต ชาห์   กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
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7. ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัในลาํดบัต่อไป สาํหรับการไม่เปล่ียนแปลงค่าตอบแทน
กรรมการสาํหรับปี 2558 ตามตารางดงัต่อไปน้ี  

สําหรับตาํแหน่ง เสนอค่าตอบแทน 
สําหรับปี 2558 

ค่าตอบแทนในปี 2557 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 1,200,000 บาท 1,200,000 บาท 
กรรมการบริษทั 550,000 บาท 550,000 บาท 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
(ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสาํหรับกรรมการ
ชุดยอ่ย) 

400,000 บาท 400,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ  
(ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสาํหรับกรรมการ
ชุดยอ่ย)  

200,000 บาท 200,000 บาท 

รวม  (ตามโครงสร้างปัจจุบันของ
คณะกรรมการบริษัทฯ) 

8,050,000 บาท 8,050,000 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 

 
8. ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัในลาํดบัต่อไป สาํหรับการจดัสรรกาํไรจาํนวน 1.75 ลา้น

บาท เพ่ือเป็นเงินสาํรองสาํหรับกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม  
 
9. ท่ีประชุมฯ ไดมี้มติแต่งตั้ง นายกาํธร ศิลาอ่อน และรองศาสตราจารย  ์ดร. ภวิดา ปานะนนท์ (กรรมการอิสระ) ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ต่ออีกวาระเป็นเวลา 2 ปี รายนามคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบั
ดูแลกิจการภายหลงัการแต่งตั้งในคร้ังน้ีปรากฏตามเอกสารแบบ F24-1 แนบทา้ย 

 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั )มหาชน(  

 
___________________________________  ____________________________________ 

                      (นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม)         (นายคูชรู คาลี วาเดีย) 
                                  กรรมการผูจ้ดัการ                 กรรมการ 



F 24-1 

แบบแจ้งรายช่ือและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั......พรีเชียส..ชิพป้ิง..จาํกดั.(มหาชน)………..............................................................................
คร้ังท่ี …2/2558......... เม่ือวนัท่ี.....30 มกราคม 2558......ไดมี้มติดงัต่อไปน้ี 
 

 แต่งตั้ง/ต่อวาระ 
 กรรมการตรวจสอบ  

 

คือ (1) รองศาสตราจารย ์ดร. ภวดิา ปานะนนท ์  
      (2) นายกาํธร ศิลาอ่อน 

  
โดยการแต่งตั้งใหมี้ผล ณ วนัท่ี …14 มีนาคม 2558……… 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบดว้ย: 
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุพฒัน์ ศิวะศรีอาํไพ วาระการดาํรงตาํแหน่งคงเหลือ 1 ปี 5 เดือน มีผลนบัจากวนัท่ี 24 

สิงหาคม 2557 
2. กรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท ์วาระการดาํรงตาํแหน่งคงเหลือ 2 ปี มีผลนบัจากวนัท่ี 14 มีนาคม 
2558 

3. กรรมการตรวจสอบ นายกาํธร ศิลาอ่อน วาระการดาํรงตาํแหน่งคงเหลือ 2 ปี มีผลนับจากวนัท่ี 14 มีนาคม 2558 

 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน ไม่ไดก้าํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่ง 
 
โดยกรรมการตรวจสอบลาํดบัท่ี 1 2 และ 3 มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงิน 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัฯ เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายงานทางการเงินมีการจดัทาํอยา่งถูกตอ้ง และมีการเปิดเผย
ขอ้มูลอยา่งครบถว้น 

2. สอบทานเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย 
เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯและเสนอแนะการปรับปรุงใหเ้หมาะสมอยา่งสมํ่าเสมอ 
4. สอบทานและทบทวนแนวทางหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบติัของสากลและ

เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 



5. สอบทานเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์
รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

6. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีและเสนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัรวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

7. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั และเพ่ือให้
มัน่ใจวา่มีการเปิดเผยอยา่งถกูตอ้งและครบถว้น 

8. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ  

9. ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายและดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
บริษทัขอรับรองต่อตลาดหลกัทรัพยด์งัน้ี 
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
2. ขอบเขต หนา้ท่ี ความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
 
 

 
ลงช่ือ………………………………………กรรมการผูจ้กัาร 

(นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม) 
 
 (ตราประทบั) 

 
 

ลงช่ือ………………………………………กรรมการ 
 (นายคูชรู คาลี วาเดีย) 

 


