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เลขท่ี 2558-012       
 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
 
เรียน ท่านกรรมการและผูจ้ดัการ  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 
 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน)  (“บริษทัฯ”) ขอแจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบถึงมติ                
ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงจดัข้ึนในวนัองัคารท่ี 31 มีนาคม 2558 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งบุษราคมั  
โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย    

ในการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมทั้งส้ิน 477 ท่าน ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉนัทะ นบัจาํนวน
หุน้รวมกนัได ้ 748,451,872 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 72.00 ของจาํนวนหุน้จดทะเบียนชาํระแลว้ทั้งหมดจาํนวน 
1,039,520,600 หุน้ ซ่ึงจาํนวนหุน้ดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงถือวา่ครบเป็นองค์
ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 

หลงัจากท่ีประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแลว้ ในระหวา่งการประชุมวาระท่ี 1 ถึงวาระท่ี 9 ไดมี้ผูถื้อหุน้
มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติมอีก จาํนวน 112 ท่าน (ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉนัทะ) นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 6,396,738 
หุน้ รวมผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 589 ท่าน (ทั้งโดยตนเอง และโดยการ
รับมอบฉนัทะ) นบัจาํนวนหุน้รวมกนัไดท้ั้งส้ิน 754,848,610 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 72.62 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด
ของบริษทัฯ 
 
วาระที ่1. ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 ซ่ึงจดัข้ึนในวนัท่ี 30 เมษายน 2557 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   748,490,773 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ไม่เห็นด้วย   77,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
งดออกเสียง   3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 748,570,773 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
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วาระที ่2.  ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2557 และรายงาน
ประจาํปี 2557 ของบริษทัฯ 
 ไม่มีการลงคะแนนเสียงสาํหรับวาระน้ี  
 
วาระที ่3.  ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และงบกาํไรขาดทุน สาํหรับปี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   754,689,204 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ไม่เห็นด้วย   77,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
งดออกเสียง   7,301 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 754,773,505 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 
วาระที ่4.  ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลท่ีไดจ่้ายไปแลว้ในปี 2557 จาํนวนรวม 0.20 บาทต่อ
หุ้น 
ไม่มีการลงคะแนนเสียงสาํหรับวาระน้ี  
 
วาระที ่5.  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2557 รวมจาํนวน 0.20 บาทต่อหุน้จากกาํไรสะสม ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และเน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัฯไดป้ระกาศและจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้สามคร้ังรวม 
0.20 บาท ต่อหุน้ในระหวา่งปี 2557 ดงันั้น ดงันั้น จึงไม่มีเงินปันผลงวดสุดทา้ยสาํหรับปี 2557   
 
ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง  
มีดงัน้ี 
 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   754,306,905 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.94 
ไม่เห็นด้วย   464,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.06 
งดออกเสียง   6,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 754,777,505 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
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วาระที ่6.  ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาววสิสุตา จริยธนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 และ/หรือ           
นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4958 แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สําหรับปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 โดยมีค่าสอบบญัชีประจาํปีไม่เกิน 1.90 ลา้นบาท แยกต่างหากจากค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็  และในกรณีท่ีผูส้อบ
บญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้ บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมี
คุณสมบติัของบริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทน ท่ี
ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมี
ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   754,690,309 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ไม่เห็นด้วย   77,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
งดออกเสียง   10,301 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 754,777,610 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 
วาระที ่7.  ท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการท่ีครบวาระเขา้รับตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 
 

7.1  การเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งของนายธีระ วภิชูนิน ประธานกรรมการบริษทัฯ และกรรมการอิสระ 
มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ

ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   754,367,828 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.94 
ไม่เห็นด้วย   466,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.06 
งดออกเสียง   14,182 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 754,848,610 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  
       7.2  การเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งของนายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม  
 กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบริหาร 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   754,665,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 
ไม่เห็นด้วย   175,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 
งดออกเสียง   8,182 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 754,848,610 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
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       7.3  การเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งของนางสาวนิชิตา้ ชาห์ กรรมการ 
มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ

ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   726,671,736 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.27 
ไม่เห็นด้วย   28,034,692 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.71 
งดออกเสียง   142,182 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 
รวม 754,848,610 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 
       7.4   การเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งของนายกิริต ชาห์ กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   754,655,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 
ไม่เห็นด้วย   179,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 
งดออกเสียง   14,182 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 754,848,610 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 
วาระที ่8.  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัไม่มีการเปล่ียนค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัสาํหรับปี 2558  คือสาํหรับ
ประธานกรรมการเป็นจาํนวนเงิน 1,200,000 บาทต่อปี และสาํหรับกรรมการเป็นจาํนวนเงิน 550,000 บาทต่อปีต่อหน่ึง
ท่าน และมีมติอนุมติัค่าตอบแทนแก่กรรมการซ่ึงอยูใ่นคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการสาํหรับประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการเป็นจาํนวนเงิน 400,000 บาทต่อปี และสาํหรับสมาชิกคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการเป็นจาํนวนเงิน 200,000 บาทต่อปีต่อหน่ึงท่าน   ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่
สองในสามของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 
 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   754,755,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ไม่เห็นด้วย   77,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
งดออกเสียง   16,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 754,848,610 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
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วาระที ่9.   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรจาํนวน 1.75 ลา้นบาท เพ่ือเป็นเงินสาํรองสาํหรับกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคม ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนน
เสียงมีดงัน้ี 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   724,824,936 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.02 
ไม่เห็นด้วย   28,431,474 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.77 
งดออกเสียง   1,592,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.21 
รวม 754,848,610 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั )มหาชน(  

 
 

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

                                กรรมการผูจ้ดัการ              กรรมการ 


