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เลขท่ี 2558-013       
 
วนัท่ี 10 เมษายน 2558 
 
เรียน ท่านกรรมการและผูจ้ดัการ  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 
 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน)  (“บริษทัฯ”) ขอแจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบถึงมติ                
ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงจดัข้ึนในวนัศุกร์ท่ี 10 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น. ณ หอ้งบุษราคมั  โรงแรม 
อวานี เอเทรียม เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย    

ในการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมทั้งส้ิน 243 ท่าน ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉนัทะ นบัจาํนวนหุน้
รวมกนัได ้774,453,371 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 74.50 ของจาํนวนหุน้จดทะเบียนชาํระแลว้ทั้งหมดจาํนวน 1,039,520,600 หุน้ 
ซ่ึงจาํนวนหุน้ดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ ขอ้ 39 

หลงัจากท่ีประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแลว้ ในระหวา่งการประชุมวาระท่ี 1 ถึงวาระท่ี 4 ไดมี้ผูถื้อหุน้
มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติมอีก จาํนวน 18 ท่าน (ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉนัทะ) นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 651,312 หุน้ 
รวมผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 261 ท่าน (ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับ
มอบฉนัทะ) นบัจาํนวนหุน้รวมกนัไดท้ั้งส้ิน 775,104,683 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 74.56 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของ
บริษทัฯ 
 
วาระที ่1. ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 571,736,330 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญั 
จาํนวน  571,736,330 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากเดิมท่ีมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,039,520,600 บาท โดยแบ่ง
ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,039,520,600 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงันั้น ทุนจดทะเบียนใหม่จะเป็นจาํนวน 
1,611,256,930 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,611,256,930 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ไม่
นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมี
ดงัน้ี 
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มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   774,574,173 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง   700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 774,574,873 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 
วาระที ่2.  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียน ตามวาระท่ี 1 เป็นดงัน้ี 
 

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 1,611,256,930 บาท (หน่ึงพนัหกร้อยสิบเอด็ลา้นสองแสนหา้หม่ืนหกพนัเกา้ร้อยสามสิบ
บาท) 
แบ่งเป็น 1,611,256,930 หุน้ (หน่ึงพนัหกร้อยสิบเอด็ลา้นสองแสนหา้หม่ืนหกพนัเกา้ร้อยสามสิบหุน้)  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ   1    บาท.(หน่ึงบาท) โดยแยกออกเป็น 
หุน้สามญั 1,611,256,930 หุน้ (หน่ึงพนัหกร้อยสิบเอด็ลา้นสองแสนหา้หม่ืนหกพนัเกา้ร้อยสามสิบหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ             -                  หุน้ (             -                  หุน้)” 

 
ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง  มีดงัน้ี 
 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   774,571,173 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง   3,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 774,574,873 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 
วาระที ่3.  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ   จาํนวน  571,736,330 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 1 บาท ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 (1) การเสนอหุ้นใหม่แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วน (“Right Offering”) 
 การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 519,760,300 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1  บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ

บริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้เดิม (“Right Offering”) ในอตัราจดัสรร 2 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุนโดยเสนอ
ขายในราคาหุน้ละ 4 บาท เศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง  
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 ในการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ผูถื้อหุน้อาจจองซ้ือหุน้ในส่วนท่ีเกินจาก
สัดส่วนการถือหุ้นท่ีมีอยูเ่ดิม ( "การจองหุ้นเกินสิทธิ") โดยหุน้ท่ีจองเกินสิทธิจะไดรั้บการจดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นท่ีใชสิ้ทธิ
หลงัจากท่ีหุน้สามญัเพ่ิมทุนไดรั้บการจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ทุกรายในรอบแรก เกณฑท่ี์ใชใ้นการจดัสรรหุน้การจอง
หุน้เกินสิทธิ มีดงัต่อไปน้ี 

 กรณีหุ้นเหลอืเกนิกว่าจํานวนหุ้นจองเกนิสิทธิ 
 บริษทัฯ จะจดัสรรหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกคนท่ีไดแ้สดงความจาํนงในการจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิของตนและผูท่ี้ได้
จ่ายเงินราคาจองซ้ือหุน้ดงักล่าว 
 

 กรณีหุ้นเหลอืน้อยกว่าจํานวนหุ้นจองเกนิสิทธิ 
(ก) ผูถื้อหุน้ท่ีไดแ้สดงความจาํนงในการจองซ้ือหุน้เกินกวา่สัดส่วนการถือหุน้ท่ีมีอยู ่จะไดรั้บการจดัสรรหุน้
จองเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ (เศษของหุน้ท่ีจะไดม้าจากการคาํนวณใหปั้ดท้ิง) จาํนวนหุน้ท่ีจะ
ไดรั้บการจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีจองเกินสิทธิจะไม่เกินจาํนวนหุน้ท่ีจองซ้ือและไดช้าํระเงิน 
(ข) จาํนวนหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรตาม (ก) จะไดรั้บการจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นแก่     
ผูถื้อหุน้ท่ีจองเกินสิทธิซ่ึงยงัไม่ไดรั้บการจดัสรรเตม็จาํนวนท่ีตอ้งการ (เศษของจาํนวนหุน้ท่ีไดม้าจากการคาํนวณ
ให้ปัดท้ิง) จาํนวนหุ้นท่ีจะไดรั้บการจดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นท่ีจองเกินสิทธิจะไม่เกินจาํนวนหุ้นท่ีจองซ้ือและชาํระ
เงิน สาํหรับขั้นตอนการจดัสรรตามขอ้ (ข) น้ี บริษทัฯ จะจดัสรรหุน้ส่วนท่ีเหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ซ่ึงแสดงความจาํนง
จองซ้ือเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือจนกว่าจะไม่สามารถจัดสรรส่วนท่ีเหลือได้
เน่ืองจากเหลือเศษหุน้ หรือจนกวา่จะไม่มีผูถื้อหุน้รายใดประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุน้ดงักล่าวอีกต่อไป 
 

  ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม บริษทัฯ จะยกเลิกหุ้นสามญัท่ีเหลืออยูแ่ละ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

 
  (2)  ใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นที ่1 (PSL-W1) 
 
  การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 51,976,030 หุน้ เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิในการ
ซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (PSL-W1)  
 
  การมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงรวมถึง 
(แต่ไม่จาํกดั) อาํนาจต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 การกาํหนดวนัจองซ้ือและการชาํระเงินค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุน ระยะเวลาการเสนอขาย และเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนสาํหรับผูถื้อหุ้นเดิม ซ่ึงรวมถึงใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W1 และ
การจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนท่ีเหลือซ่ึงรวมถึงใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W1 ตามมติของผูถื้อหุน้ 

 การกาํหนดวนัท่ีและรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน (Record Date) และกาํหนด
วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
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 ดาํเนินการใดๆท่ีเก่ียวขอ้ง หรือจาํเป็นไดต้ามท่ีเห็นสมควร เพ่ือใหก้ารออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
และ/หรือ จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W1 ดงักล่าวสาํเร็จลุล่วง ตามท่ีไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้ และ 

 การมอบหมายใหแ้ก่บุคคลใดท่ีจะดาํเนินการในเร่ืองแบบฟอร์ม กาํหนดการจองซ้ือหุน้ การประกาศหรือ
การจดัทาํเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนซ่ึงรวมถึงใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W1 ของ
บริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  การลงทะเบียนของเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ละ
ติดต่อประสานงานกบัและติดต่อเจา้หนา้ท่ีหรือผูแ้ทนของหน่วยงานใดๆ 

 
ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง  มีดงัน้ี 
 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   775,098,973 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย   2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง   3,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 775,104,673 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 
วาระที ่4.  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (PSL-W1) ตาม
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (PSL-W1) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีไดจ้องซ้ือและชาํระ
เงินค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุนในอตัราส่วน 10 หุ้นสามญัใหม่ต่อ 1 หน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W1 (10:1) เศษของหุ้น
หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไดม้าจากการคาํนวณจะถูกปัดท้ิง ผูถื้อหุ้นจะตอ้งใชสิ้ทธิในการจองซ้ือและชาํระเงินค่าหุ้น
สามญัเพ่ิมทุน จึงจะไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W1 ตามสัดส่วนในคราวเดียวกนั 
 
ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง
มีดงัน้ี 
 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   760,790,182 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.15 
ไม่เห็นด้วย   1,301 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง   14,313,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.85 
รวม 775,104,683 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 



หนา้ 5 จาก 5 
 

 
 
 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั )มหาชน(  
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       (นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม)     (นายคูชรู คาลี วาเดีย) 
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