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เลขท่ี 2563-09 

วนัท่ี  12 พฤษภาคม 2563 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง แจ้งมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที ่3/2563 

 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขออา้งถึงการแจง้เล่ือนการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 ตามท่ี
บริษทัฯ ไดร้ายงานตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2563 บริษทัฯ ขอแจง้ให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ทราบถึงมติต่าง ๆ  ของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2563 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนในวนัองัคารท่ี 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 โดย
เป็นการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (“ท่ีประชุมฯ”) ซ่ึงไดมี้มติอนุมติัท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

 
1. ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติังบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 สอบทานแลว้โดยนางสาว

วิสสุตา จริยธนากร (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853) ผูส้อบบญัชีจากบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
ผูส้อบบญัชีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดใ้ห้ความเห็นชอบการ
เสนอแต่งตั้งเพ่ือสอบทานงบการเงินไตรมาสแรก ปี 2563 อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ จะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2563 ต่อไป ปรากฏตามรายละเอียดดา้นล่าง 

 
2. ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัใหเ้รียกประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2563 ในวนัพุธท่ี 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. โดย

เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 8 ถนนสาทร
เหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1. เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนในวนัท่ี 4 เมษายน 2562 
วาระท่ี 2.  เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562  

ของบริษทัฯ 
วาระท่ี 3.  เพื่อพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแลว้ 
วาระท่ี 4. เพื่อพิจารณาและอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับปี 2562  
วาระท่ี 5. พิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 
วาระท่ี 6. เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งของกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
วาระท่ี 7. เพื่อพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการใหม่จ านวน 2 ท่าน เขา้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษทัฯ 

 วาระท่ี 8. เพ่ือพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัส าหรับปี 2562 
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วาระท่ี 9. เพื่อพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินจ านวน 1.75 ลา้นบาท เพื่อเป็นเงินส ารองส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม 

 
2. ท่ีประชุมฯ ไดย้กเลิกวนัท่ีก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (“Record Date”) ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 

1/2563 เดิม กล่าวคือ วนัท่ี 2 มีนาคม 2563 และมีมติก าหนด Record Date ใหม่ คือ วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 
 
3. ท่ีประชุมฯ ไดมี้มติอนุมติัการยนืยนัขอ้เสนอและความเห็นต่าง ๆ เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ฯ ท่ีคณะกรรมการบริษทัไดเ้คยมี

มติไปในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนในวนั 11 กมุภาพนัธ์ 2563 โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 

3.1 ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี            
31 ธนัวาคม 2562 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 
 

3.2 ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติัในล าดบัต่อไป ส าหรับการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 

 
3.3 ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติัในล าดบัต่อไป ส าหรับการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึง

จากบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส าหรับปี 2563 ดงัต่อไปน้ี โดยมีค่า
สอบบญัชีส าหรับบริษทัฯ ไม่เกิน 2.10 ลา้นบาท แยกต่างหากจากคา่ใชจ่้ายอ่ืน ๆ 

1.    นางสาววสิสุตา จริยธนากร (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ มาแลว้เป็นเวลา   
       5 ปี (ตั้งแต่ปี 2558 - ปี 2562)  
2.    นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501)  
3.    นายกฤษดา เลิศวนา (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958)  
ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีท่ีมีคุณสมบติัในการปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัฯได ้และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห้บริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั มีอ านาจ
เสนอช่ือผูส้อบบญัชีอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัและมีความสามารถของบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั มาปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบแทน 

 
3.4 ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัในล าดบัต่อไป ส าหรับการแต่งตั้งกรรมการดงัต่อไปน้ีท่ีพน้จาก

ต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระ 
1. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบริหาร 
2. นายคูชรู คาลี วาเดีย  กรรมการ 
3. นายกอตมั คูรานา  กรรมการ และกรรมการบริหาร 

(นายกอตัม คูรานา ได้รับแต่งตั้งให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563 อย่างไรกต็าม เน่ืองจากการ
แต่งตั้งดังกล่าวน้ันเป็นการแต่งตั้งแทนต าแหน่งกรรมการท่ีว่างลงอันเน่ืองมาจากการลาออกจากคณะกรรมการบริษัทของ
นายไจปาล มันสุขานี ตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ นายกอตัม คูรานา จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการ
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เพียงเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของนายไจปาล มันสุขานี ซ่ึงจะถึงคราวออกจากต าแหน่งในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ ถือ
หุ้นคร้ังท่ี 1/2563) 

นายธีระ วภูิชนิน ซ่ึงจะตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระเช่นเดียวกนั ไดมี้อายคุรบตามหลกัเกณฑก์ารจ ากดัอายขุองกรรมการท่ี 70 
ปี ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษทัฯ ดังนั้น ท่านจึงขอสละสิทธ์ิในการถูกเสนอช่ือให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2563 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ขอขอบคุณและซาบซ้ึง
ในคุณงามความดีรวมทั้งคุณประโยชน์นานปัการท่ีท่านไดส้ร้างระหวา่งด ารงต าแหน่ง  

 
3.5 ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัในล าดบัต่อไป ส าหรับการแต่งตั้งนางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต์ 

เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และการแต่งตั้งนางสาวสิรสา สุภาวศิน เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอเรียนวา่
ปัจจุบนันางสาวสิรสา สุภาวศิน ไดด้ ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ (ฝ่ายกฎหมาย) ของบริษทัฯ  และได้ท างานกบับริษทัฯ ตั้งแต่
เดือนกรกฎาคมปี 2554 
 

3.6 ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัในล าดับต่อไป ส าหรับการไม่เปล่ียนแปลงค่าตอบแทน
กรรมการส าหรับปี 2563* ตามตารางดงัต่อไปน้ี 

 
ส าหรับต าแหน่ง ค่าตอบแทนทีเ่สนอ 

ส าหรับปี 2563 
ค่าตอบแทนในปี 2562 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 1,200,000 บาท 1,200,000 บาท 
กรรมการบริษทัและก ากบัดูแล
กิจการ 

550,000 บาท 550,000 บาท 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และก ากบัดูแลกิจการ 
(ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมส าหรับ
กรรมการชุดยอ่ย) 

400,000 บาท 400,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบและก ากบั
ดูแลกิจการ 
(ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมส าหรับ
กรรมการชุดยอ่ย) 

200,000 บาท 200,000 บาท 

รวม (ตามโครงสร้างปัจจุบันของ
คณะกรรมการบริษัทฯ) 

8,050,000 บาท** 7,500,000 บาท 

* จ่ายเป็นรายไตรมาสส าหรับ: ประธานคณะกรรมการบริษทั จ  านวน 300,00 บาท/ไตรมาส กรรมการบริษทั จ  านวน 137,500 บาท/ไตรมาส/ท่าน 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 100,000 บาท/ไตรมาส และกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 50,000 บาท/                    
ไตรมาส/ท่าน 

**  ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ส าหรับกรรมการ 12 ท่าน (ปี 2562: 11 ท่าน) 
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3.7 ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัในล าดบัต่อไป ส าหรับการจดัสรรเงินจ านวน 1.75 ลา้นบาทเพื่อ
เป็นเงินส ารองส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 
อน่ึง บริษทัฯ จะเผยแพร่แนวทางในการจดัการะประชุมผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 

 
 

___________________________________  ____________________________________ 
                            (นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม)          (นายกอตมั คูรานา) 
                                        กรรมการผูจ้ดัการ                          กรรมการบริหาร 


