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เลขท่ี: 2559-010    
 
วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2559 
 

เรียน  ท่านกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง  แจ้งมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2559 
 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบถึงมติต่างๆ ของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนในวนัจนัทร์ท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2559 เวลา 14.30 น. ณ สาํนกังานจดทะเบียนของ
บริษทัฯ (“ท่ีประชุมฯ”) โดยไดมี้มติอนุมติั ซ่ึงวาระท่ีสาํคญัมีดงัต่อไปน้ี 
 
1. ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และงบกาํไรขาดทุน สาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้  
 

2. ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัในลาํดบัต่อไป สาํหรับการงดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2558   
 

3.  ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัในลาํดบัต่อไป สาํหรับการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีท่านใด           
ท่านหน่ึงจากบริษทัสาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสาํหรับปี 2559
ดงัต่อไปน้ี โดยมีค่าสอบบญัชีสาํหรับบริษทัฯ ไม่เกิน 1.95 ลา้นบาท แยกต่างหากจากค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

 
 1. นางสาววสิสุตา จริยธนากร (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตั้งแต่ปี  

2557  
 2.  นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501) 
 3. นายกฤษดา เลิศวนา (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958) 

 
ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีท่ีมีคุณสมบติัในการปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัฯได ้ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้หบ้ริษทัสาํนกังาน อีวาย จาํกดั มี
อาํนาจเสนอช่ือผูส้อบบญัชีอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัและมีความสามารถของบริษทัสาํนกังาน อีวาย จาํกดัมาปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบ
แทน 
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4. ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัในลาํดบัต่อไป สาํหรับการแต่งตั้งกรรมการดงัต่อไปน้ี            
ท่ีจะพน้จากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ 
 1.   นายกาํธร ศิลาอ่อน   ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
     กรรมการ ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ กรรมการสรรหา กรรมการอิสระ 
 2. นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา ประธานกรรมการสรรหา กรรมการอิสระ  

 3. ดร. ภาวดิา ปานะนนท ์ กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ  
     กรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ       

 4. นายอิษฎช์าญ ชาห์  กรรมการ 
 

5. ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัในลาํดบัต่อไป สาํหรับการไม่เปล่ียนแปลงค่าตอบแทน
กรรมการสาํหรับปี 2559* ตามตารางดงัต่อไปน้ี  

 
สําหรับตาํแหน่ง ค่าตอบแทนทีเ่สนอ 

สําหรับปี 2559 
ค่าตอบแทนในปี 2558 

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) 

7,500,000 บาท*** 7,637,500 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 

** กรรมการหน่ึงท่าน กล่าวคือ นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม ไดล้าออกจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในเดือนเมษายน 2558  

*** ตามโครงสร้างปัจจุบนัของคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงประกอบไปดว้ยกรรมการ 11 ท่าน 
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6. ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัในลาํดบัต่อไป สาํหรับการจดัสรรกาํไรจาํนวน 1.75 ลา้น
บาท เพ่ือเป็นเงินสาํรองสาํหรับกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม  

 
7. ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัในลาํดบัต่อไป สาํหรับการออกและเสนอขายหุน้กู ้ตามขอ้มูล

ต่อไปน้ี 
 

ประเภท หุน้กูทุ้กประเภท ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และ/หรือ ไม่มีระบุช่ือผูถื้อ มี และ/หรือ ไม่มี
หลกัประกนั มี และ/หรือ ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ ประเภทดอ้ยสิทธิ และ/หรือ ไม่ดอ้ย
สิทธิ ประเภทไถ่ถอนเม่ือเลิกกิจการ และ/หรือ มีกาํหนดระยะเวลาในการไถ่ถอน ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละคร้ัง  

สกลุเงิน บาท และ/หรือ ดอลลาร์สหรัฐ และ/หรือ สกลุเงินต่างประเทศอ่ืน โดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียนในขณะท่ีหุน้กูถ้กูออกและเสนอขายแต่ละคร้ัง 

วตัถุประสงค ์ เพ่ือใชรี้ไฟแนนซ์เงินกูต่้างๆ และ/หรือ เพ่ือใชซ้ื้อเรือ และ/หรือ เพ่ือใชส้าํหรับ
ค่าใชจ่้ายฝ่ายทุน และ/หรือ เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวยีนทัว่ไป และ/หรือ เพ่ือใชต้าม
วตัถุประสงคอ่ื์นๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของบริษทัฯและกลุ่มบริษทั  

วงเงิน ไม่เกิน 1 หม่ืนลา้นบาท (หรือเทียบเท่าหากออกในสกลุเงินต่างประเทศ) โดยจะเสนอ
ขายคร้ังเดียวหรือหลายคราวกไ็ด ้ 

อตัราดอกเบ้ีย ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 
อายขุองหุน้กู ้ ไม่เกิน 20 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง เวน้แต่หุน้กูป้ระเภทไถ่ถอนเม่ือเลิก

บริษทัซ่ึงจะไม่มีวนัหมดอาย ุทั้งน้ี อยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุน และ/หรือ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/
หรือ นกัลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ นกัลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผูล้งทุน
สถาบนัในประเทศ และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนัในต่างประเทศ โดยใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งและมี
ผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กู ้

การชาํระคืน 
เงินตน้ 

ทยอยคืนเงินตน้หรือชาํระงวดเดียวเม่ือครบกาํหนด ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของ
หุน้กูท่ี้จะออกในแต่ละคราว 

การไถ่ถอนก่อน
ครบกาํหนดอายุ
หุน้กู ้

ผูถื้อหุน้กูอ้าจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอใหบ้ริษทัฯ ไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนด และ/
หรือ บริษทัฯ อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนด ทั้งน้ี การไถ่ถอน
หุน้กูใ้หเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของหุน้กูท่ี้จะออกในแต่ละคราว  
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เง่ือนไขพิเศษ ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไถ่ถอนหรือชาํระคืนหุน้กูท่ี้ไดอ้อกไว ้ บริษทัฯ สามารถออกหุน้กู้
ทดแทนเพ่ิมเติมอีกไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขและวงเงินท่ีไดข้ออนุมติัไว ้ (Revolving) ทั้งน้ี 
หุน้กูท่ี้ออกทดแทนเม่ือรวมกบัหุน้กูอ่ื้นๆท่ีออกจะตอ้งมีจาํนวนสูงสุดไม่เกินวงเงินท่ี
ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

การข้ึนทะเบียน
ตราสารหน้ี 

บริษทัอาจข้ึนทะเบียนหุน้กู ้ กบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และ/หรือ ศนูยซ้ื์อขาย
ตราสารหน้ีอ่ืนใด ในประเทศไทย หรือต่างประเทศ 

 
 นอกจากนั้น ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติัในลาํดบัต่อไป สาํหรับการมอบอาํนาจ
ใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จาํกดั) อาํนาจ
ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1)  การกาํหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ เช่น การกาํหนด
ช่ือ ลกัษณะการขายหุน้กู ้จาํนวนหุน้กูท่ี้จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุน้กู ้หลกัประกนั ราคา
เสนอขายต่อหน่วย อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ก่อนก่อนกาํหนด อตัราดอกเบ้ีย วิธีการชาํระเงินตน้และดอกเบ้ีย 
วิธีการจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้ 
(2)  การแต่งตั้ง ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ และ/หรือสถาบนัจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือของผูอ้อกหลกัทรัพย ์ และ/หรือ นายทะเบียนหุน้กู ้ และ/หรือ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ และ/หรือ บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้
(3)  การเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ 
ตามท่ีจาํเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นคร้ังน้ี รวมถึงการนาํหุน้กูด้งักล่าวไปจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (The Thai Bond 
Market Association) หรือ ตลาดรองอ่ืนๆ และเพื่อใหไ้ดรั้บการอนุมติัจากหน่วยงานต่างๆ การเปิดเผยรายการ 
และกระทาํการอ่ืนใดต่อหน่วยงานต่างๆ 

 
8. ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัใหเ้รียกประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 ในวนัพุธท่ี 30 มีนาคม 2559 เวลา 14:00 น. ณ 

ห้องบุษราคมั โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310 ประเทศไทย เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
วาระท่ี 1. เพ่ือรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2558 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2558 

 วาระท่ี 2. เพ่ือรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2558 และรายงานประจาํปี 
2558 ของบริษทัฯ 

 วาระท่ี 3. เพ่ือพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และบญัชีกาํไรขาดทุน สาํหรับปี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแลว้ 
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 วาระท่ี 5. เพ่ือพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
   ประจาํปี 2559 
 วาระท่ี 6. เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งของกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
 วาระท่ี 7. เพ่ือพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัสาํหรับปี 2559 
 วาระท่ี 8. เพ่ือพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรจํานวน 1.75 ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินสํารองสําหรับกิจกรรม                       

ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 วาระท่ี 9.     เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กู ้

 
9. ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติักาํหนดใหว้นัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2559 เป็นวนัท่ีกาํหนดสิทธิใหผู้ถื้อหุน้ (“Record Date”) ท่ีมีสิทธิ          

ในการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 น้ี และกาํหนดปิดสมุดทะเบียนหุน้ในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 
2559 เพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

 
 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั )มหาชน(  

 
 
 
 

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


