
 

 

เลขท่ี 2566 – 02 

วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2566 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เร่ือง แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2566 
 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอรายงานให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบถึงมติต่าง ๆ ของท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2566 ซ่ึงไดจ้ดัขึ้นในวนัศุกร์ท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 10.00 น. (“ท่ีประชุมฯ”) ซ่ึงมี
มติอนุมติัในวาระท่ีส าคญัมีดงัต่อไปน้ี  

1. ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัการงบแสดงฐานะการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และงบก าไรขาดทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
 

2. ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัและเห็นชอบเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติั เงินปันผลประจ าปีรวม 1.75 บาทต่อหุ้น จากก าไรสะสม 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจ าปี 2565 ไป
แล้วสามคร้ังรวม 1.50 บาทต่อหุ้น และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสามคร้ังรวม 1.50 บาท ต่อหุ้นใน
ระหว่างปี 2565 และหากไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้นบริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลคงเหลือจ านวน 0.25 บาทต่อหุ้นเป็นเงิน
ปันผลงวดสุดทา้ยส าหรับหุ้นสามัญของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 โดยการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจะเสนอให้ท่ี
ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2566 ในวนัจนัทร์ท่ี 10 เมษายน 2566 เพ่ือพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี เงินปันผล
งวดสุดทา้ยจ านวน 0.25 บาทต่อหุ้น มาจากเงินปันผลท่ีบริษทัย่อยบางแห่งจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเ งิน
ได้นิติบุคคล ดังนั้นผูถื้อหุ้นบุคคลธรรมดาของบริษทัฯ จึงไม่มีสิทธิได้รับเครดิตภาษีจากเงินปันผลท่ีบริษทัฯ                        
จ่ายไปน้ี 
 
ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัและเห็นชอบเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติั ก าหนดให้วนัท่ี 24 เมษายน 2566 เป็นวนัท่ีก าหนดสิทธิ
ให้ผูถื้อหุ้น (“Record Date”) ท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผลงวดสุดทา้ย  โดยให้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวแก่ผูถื้อหุ้นใน
วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2566 หากไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้น 

 
3. ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติัในล าดบัต่อไป ส าหรับการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีท่าน

ใดท่านหน่ึงจากบริษทัส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส าหรับปี 
2566 ดงัต่อไปน้ี โดยมีค่าสอบบญัชีส าหรับบริษทัฯ ไม่เกิน 2.15 ลา้นบาท แยกต่างหากจากค่าใชจ้่ายอื่น ๆ  

1. นายวรพจน์ อ านวยพาณิชย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4640                       
2. นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501  
3. นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 
4. นางพูนนารถ เผา่เจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 



ทั้งน้ี ผูส้อบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบท่ีได้กล่าวข้างต้น สามารถแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทัฯได ้และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห้บริษทัส านกังาน 
อีวาย จ ากดั มีอ านาจเสนอช่ือผูส้อบบญัชีอื่นท่ีมีคุณสมบติัและมีความสามารถของบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั มา
ปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบแทน  
 

5. ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมัติเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมัติในล าดับต่อไป ส าหรับการแต่งตั้ งกรรมการ

ดงัต่อไปน้ีท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระ  

1. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม  กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร / 

       กรรมการความยัง่ยืนและบริหารความเส่ียง  

  2. นายคูชรู คาลี วาเดีย   กรรมการ   

  3. นายกอตมั คูรานา   กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

       กรรมการ (การเงิน) 

  4. นางสาวสิรสา สุภาวศิน    กรรมการ 

6. ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติัในล าดบัต่อไป ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการ

ส าหรับปี 2566* ตามตารางดงัต่อไปน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ส าหรับต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนท่ีเสนอ 

ส าหรับปี 2566 
ค่าตอบแทนในปี 2565 

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

กรรมการบริษทั 550,000 บาท 550,000 บาท 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ก ากบัดูแลกิจการ  
(ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมส าหรับกรรมการชุดยอ่ย) 

400,000 บาท 400,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ  
(ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมส าหรับกรรมการชุดยอ่ย)  200,000 บาท 200,000 บาท 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
(ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมส าหรับกรรมการชุดยอ่ย) 150,000 บาท 150,000 บาท 

กรรมการความยัง่ยืนและบริหารความเส่ียง  
(ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมส าหรับกรรมการชุดยอ่ยท่ี
เป็นกรรมการอิสระ) 

100,000 บาท  100,000 บาท  

*  จ่ายเป็นรายไตรมาสส าหรับ: ประธานคณะกรรมการบริษทั จ านวน 300,000 บาท/ไตรมาส กรรมการบริษทั 
จ านวน 137,500 บาท/ไตรมาส/ท่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 100,000 บาท/ไตร
มาส กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 50,000 บาท/ไตรมาส/ท่าน  ประธานคณะกรรมการความยัง่ยืน
และบริหารความเส่ียง 37,500 บาท/ไตรมาส และกรรมการความยัง่ยืนและบริหารความเส่ียง (เฉพาะกรรมการ
อิสระ) 25,000 บาท/ไตรมาส 



7.  ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติัในล าดบัต่อไป ส าหรับการจดัสรรเงินจ านวน 24.25 
ลา้นบาท เพื่อเป็นเงินส ารองส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม  

8.  ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2566 ในวนัจันทร์ท่ี 10 เมษายน 2566                                
เวลา 10.30 น. โดยเป็นการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  

วาระท่ี 1. เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2565 ซ่ึงไดจ้ดัขึ้นในวนัท่ี 4 
เมษายน 2565 

วาระท่ี 2. เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2565 และ
รายงานประจ าปี 2565 ของบริษทัฯ 

วาระท่ี 3.  เพื่อพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และงบก าไรขาดทนุ 
ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแลว้ 

วาระท่ี 4.   เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจ าปี 2565 
วาระท่ี 5.  เพื่อพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยประจ าปี 2565 
วาระท่ี 6.  เพื่อพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2566 
วาระท่ี 7.  เพื่อพิจารณาและอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง 

ใหม ่
วาระท่ี 8.  เพื่อพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการใหม่ในคณะกรรมการบริษทั 
วาระท่ี 9.  เพื่อพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ส าหรับปี 2566 
วาระท่ี 10.  เพื่อพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินจ านวน 24.25 ลา้นบาท เพื่อเป็นเงินส ารองส าหรับ

กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม 

ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัก าหนดใหว้นัท่ี 3 มีนาคม 2566 เป็นวนัท่ีก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (“Record Date”) ท่ีมีสิทธิใน
การเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2566 

9.  ขณะน้ี คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการสรรหา ก าลงัสรุปช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะเสนอช่ือให้ผูถื้อหุ้น
อนุมติัแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ โดยบริษทัฯ จะไดแ้จง้ช่ือผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม่พร้อมรายละเอยีด
ท่ีเก่ียวขอ้งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบโดยเร็วท่ีสุด ก่อนมีการขึ้นเคร่ืองหมาย XM 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั )มหาชน(  

 
 

___________________________________  ____________________________________ 
            (นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม)           (นายกอตมั คูรานา) 

                                 กรรมการผูจ้ดัการ             กรรมการบริหาร 
 


