
 

 

เลขท่ี 2565 – 04 

วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2565 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เร่ือง แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2565 

 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอรายงานให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบถึงมติต่าง ๆ ของท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2565 ซ่ึงไดจ้ดัขึ้นในวนัจนัทร์ท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2565 เวลา 10.00 น. (“ท่ีประชุมฯ”) ซ่ึงมี

มติอนุมติัในวาระท่ีสาํคญัมีดงัต่อไปน้ี  

1. ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัการงบแสดงฐานะการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และงบกาํไรขาดทุน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

2. ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัท่ีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลคร้ังท่ี 3 ประจาํปี 2564 โดยพิจารณาจากกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 0.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 779.65 ลา้นบาท สําหรับหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทัฯ 

เงินปันผลระหว่างกาลคร้ังท่ี 3 ดงักล่าวจาํนวน 0.50 บาทต่อหุ้น มาจากเงินปันผลท่ีบริษทัย่อยบางแห่งจ่ายจากกาํไร

สุทธิท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ดงันั้นผูถื้อหุ้นรายยอ่ยของบริษทัฯ จึงไม่มีสิทธิไดรั้บเครดิตภาษีจากเงินปันผล

ท่ีบริษทัฯ ไดจ้่ายไปคร้ังน้ี ท่ีประชุมฯ ยงัอนุมติัให้กาํหนด วนัท่ีกาํหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (“Record Date”) สําหรับสิทธิใน

การรับเงินปันผลคือวนัท่ี 1 มีนาคม 2565 โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 11 มีนาคม 2565  

 

3. ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัและเห็นชอบเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติั เงินปันผลประจาํปีรวม 1.75 บาทต่อหุ้น จากกาํไรสะสม ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามท่ีคณะกรรมการไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจาํปี 2564 ไปแลว้ 3 คร้ัง รวม

เป็น 1.50 บาทต่อหุ้น และหากไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้นบริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลคงเหลือจาํนวน 0.25 บาทต่อหุ้นเป็น

เงินปันผลงวดสุดทา้ยสําหรับหุ้นสามญัของบริษทัฯ ประจาํปี 2564 โดยการจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยจะเสนอให้ท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั คร้ังท่ี 1/2565 ในวนัจนัทร์ท่ี 4 เมษายน 2565 เงินปันผลงวดสุดทา้ยจาํนวน 0.25 

บาทต่อหุ้น มาจากเงินปันผลท่ีบริษทัย่อยบางแห่งจ่ายจากกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ดงันั้นผูถื้อหุ้น

บุคคลธรรมดาของบริษทัฯ จึงไม่มีสิทธิไดรั้บเครดิตภาษีจากเงินปันผลท่ีบริษทัฯ จ่ายไปน้ี 

 

ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัและเห็นชอบเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติั กาํหนดให้วนัท่ี 12 เมษายน 2565 เป็นวนัท่ีกาํหนดสิทธิให้

ผูถื้อหุ้น (“Record Date”) ท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผลงวดสุดทา้ย  โดยให้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวแก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 28 

เมษายน 2565 หากไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้น 

 



4.  ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัในลาํดบัต่อไป สําหรับการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีท่านใด

ท่านหน่ึงจากบริษทัสํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสําหรับปี 2565 

ดงัต่อไปน้ี โดยมีค่าสอบบญัชีสาํหรับบริษทัฯ ไม่เกิน 2.15 ลา้นบาท แยกต่างหากจากค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ  

1. นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501) แทน นางสาววิสสุตา จริยะธนากร 

ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ติดต่อกนั 7 ปี (ตั้งแตปี่ 2558 ถึง 2564) ซ่ึงเป็นจาํนวนสูงสุดตาม

กฎระเบียบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2. นายกฤษดา เลิศวนา (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958)  

3. นางพูนนารถ เผา่เจริญ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238) 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีท่ีมีคุณสมบติัในการปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษทัฯได ้และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห้บริษทัสํานักงาน อีวาย 

จาํกดั มีอาํนาจเสนอช่ือผูส้อบบญัชีอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัและมีความสามารถของบริษทัสํานกังาน อีวาย จาํกดั มาปฏิบติั

หนา้ท่ีตรวจสอบแทน  

5.  ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัในลาํดบัต่อไป สาํหรับการแต่งตั้งกรรมการดงัต่อไปน้ี

ท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ  

1. นายกาํธร ศิลาอ่อน    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ  

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  

กรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ 

2. นายอิษฐ์ชาญ ชาห ์   กรรมการ 

3.     นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต ์  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ 

ทั้งน้ี นางลิน เยน คอ็ก ซ่ึงจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระเช่นเดียวกนั ไดข้อสละสิทธ์ิในการถูกเสนอช่ือให้กลบัเขา้ 

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2565 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ 

ขอขอบคุณและซาบซ้ึงในคุณงามความดีรวมทั้งคุณประโยชน์นานปัการท่ีท่านไดส้ร้างในระหว่างดาํรงตาํแหน่ง 

6. ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัในลาํดบัต่อไป สาํหรับค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 

2565 ตามตารางดงัต่อไปน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

สําหรับตําแหน่ง 
ค่าตอบแทนท่ีเสนอ 

สําหรับปี 2565 
ค่าตอบแทนในปี 2564 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 1,200,000 บาท 1,200,000 บาท 

กรรมการบริษทั 550,000 บาท 550,000 บาท 



ค่าตอบแทนกรรมการ 

สําหรับตําแหน่ง 
ค่าตอบแทนท่ีเสนอ 

สําหรับปี 2565 
ค่าตอบแทนในปี 2564 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ 

กาํกบัดูแลกิจการ  

(ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมสาํหรับกรรมการชุดยอ่ย) 

400,000 บาท 400,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ  

(ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมสาํหรับกรรมการชุดยอ่ย)  
200,000 บาท 200,000 บาท 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

(ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมสาํหรับกรรมการชุดยอ่ย) 
150,000 บาท ไม่มี 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

(ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมสาํหรับกรรมการชุดยอ่ยท่ี

เป็นกรรมการอิสระเท่านั้น) 

100,000 บาท  ไม่มี 

รวม  (ตามโครงสร้างปัจจุบันของ

คณะกรรมการบริษัทฯ) 
8,400,000 บาท* 8,050,000 บาท* 

*  จ่ายเป็นรายไตรมาสสาํหรับ: ประธานคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 300,000 บาท/ไตรมาส กรรมการบริษทั  

จาํนวน 137,500 บาท/ไตรมาส/ท่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 100,000 บาท/ไตรมาส 

และกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 50,000 บาท/ไตรมาส/ท่าน ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

37,500 บาท/ไตรมาส กรรมการบริหารความเส่ียง (สาํหรับกรรมการอิสระเท่านั้น) 25,000 บาท/ไตรมาส/ท่าน 

7.  ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัในลาํดบัต่อไป สําหรับการจดัสรรเงินจาํนวน 22.37 

ลา้นบาท เพ่ือเป็นเงินสาํรองสาํหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม  

8.  ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญประจําปีผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2565  ในวันจันทร์ท่ี 4  เมษายน 2565                                

เวลา 10.30 น. โดยเป็นการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  

วาระท่ี 1. เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงไดจ้ดัขึ้นในวนัท่ี 19 

เมษายน 2564 

วาระท่ี 2. เพ่ือรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2564 และรายงาน

ประจาํปี 2564 ของบริษทัฯ 

วาระท่ี 3.  เพ่ือพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และงบกาํไรขาดทนุ 

สาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแลว้ 

วาระท่ี 4.   เพ่ือรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 1.50 บาทต่อหุ้นประจาํปี 2564 

วาระท่ี 5.  เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยประจาํปี 2564 

วาระท่ี 6.  เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2565 



วาระท่ี 7.  เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง 

ใหม่ 

วาระท่ี 8.  เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการใหม่ในคณะกรรมการบริษทั 

วาระท่ี 9.  เพ่ือพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั สาํหรับปี 2565 

วาระท่ี 10.  เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินจาํนวน 22.37 ลา้นบาท เพ่ือเป็นเงินสาํรองสาํหรับกิจกรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติักาํหนดใหว้นัท่ี 1 มีนาคม 2565 เป็นวนัท่ีกาํหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (“Record Date”) ท่ีมีสิทธิในการ

เขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2565 

9.  ขณะน้ี คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการสรรหา กาํลงัสรุปช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะเสนอช่ือให้ผูถื้อหุ้นอนุมติั

แต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ โดยบริษทัฯ จะไดแ้จง้ช่ือผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม่พร้อมรายละเอียดท่ี

เก่ียวขอ้งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบโดยเร็วท่ีสุด ก่อนมีการขึ้นเคร่ืองหมาย XM 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั )มหาชน(  

 

 

___________________________________  ____________________________________ 

            (นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม)           (นายกอตมั คูรานา) 

                                 กรรมการผูจ้ดัการ             กรรมการบริหาร 

 


