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เลขท่ี 2559-018       
 
วนัท่ี 30 มีนาคม 2559 
 
เรียน ท่านกรรมการและผูจ้ดัการ  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 
 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน)  (“บริษทัฯ”) ขอแจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบถึงมติ                
ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงจดัข้ึนในวนัพธุท่ี 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบุษราคมั  
โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย    

ในการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมทั้งส้ิน 281 ท่าน ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉนัทะ นบัจาํนวน
หุน้รวมกนัได ้ 979,626,043 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 62.83 ของจาํนวนหุน้จดทะเบียนชาํระแลว้ทั้งหมดจาํนวน 
1,559,280,897 หุน้ ซ่ึงจาํนวนหุน้ดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงถือวา่ครบเป็นองค์
ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 

หลงัจากท่ีประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแลว้ ในระหวา่งการประชุมวาระท่ี 1 ถึงวาระท่ี 3 ไดมี้ผูถื้อหุน้
มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติมอีก จาํนวน 15 ท่าน (ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉนัทะ) นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 13,924,370 
หุน้ รวมผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 296 ท่าน (ทั้งโดยตนเอง และโดยการ
รับมอบฉนัทะ) นบัจาํนวนหุน้รวมกนัไดท้ั้งส้ิน 993,550,413 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  63.72 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด
ของบริษทัฯ 
 
วาระที ่1. ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2558 ซ่ึงจดัข้ึนในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 
2558 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 
 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   991,794,693 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย   200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 991,794,893 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
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วาระที ่2.  ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2558 และรายงาน
ประจาํปี 2558 ของบริษทัฯ 
 ไม่มีการลงคะแนนเสียงสาํหรับวาระน้ี  
 
วาระที ่3.  ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และงบกาํไรขาดทุน สาํหรับปี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 
 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   993,545,401 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย   5,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 993,550,413 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  
 
วาระที ่4.  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2558    ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู ้
ถือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง  มีดงัน้ี 
 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   993,544,351 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย   6,062 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 993,550,413 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 
 
วาระที ่5.  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 2559 โดยมีค่าสอบบญัชีประจาํปีไม่เกิน 1.95 ลา้นบาท แยกต่างหากจากค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็  และในกรณีท่ีผูส้อบ
บญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้ บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมี
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คุณสมบติัของบริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทน ท่ี
ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมี
ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   992,875,235 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.93 
ไม่เห็นด้วย   675,178 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.07 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 993,550,413 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 
วาระที ่6.  ท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการท่ีครบวาระเขา้รับตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 
 
6.1  การเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งของนายกาํธร ศิลาอ่อน ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ กรรมการสรรหา  และกรรมการอิสระ 
 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   991,786,785 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.83  
ไม่เห็นด้วย   439,550 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04  
งดออกเสียง   1,324,078 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.13 
รวม 993,550,413 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  
       6.2  การเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งของนายชยัภทัร ศรีวสิารวาจา  
 ประธานคณะกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   991,786,785 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.83 
ไม่เห็นด้วย   439,550 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04  
งดออกเสียง   1,324,078 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.13 
รวม 993,550,413 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 
       6.3  การเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งของดร. ภวดิา ปานะนนท ์กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ  
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ 
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มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   992,219,823 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.87 
ไม่เห็นด้วย   6,512 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง   1,324,078 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.13  
รวม 993,550,413 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 
       6.4   การเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งของนายอิษฎช์าญ ชาห์ กรรมการ 
 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   991,806,585 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.83  
ไม่เห็นด้วย   419,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04 
งดออกเสียง   1,324,078 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.13 
รวม 993,550,413 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 
วาระที ่7.  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัไม่มีการเปล่ียนค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัสาํหรับปี 2559  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   991,274,451 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.77 
ไม่เห็นด้วย   1,175,962 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.12 
งดออกเสียง   1,100,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.11 
รวม 993,550,413 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
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วาระที ่8.   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรจาํนวน 1.75 ลา้นบาท เพ่ือเป็นเงินสาํรองสาํหรับกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคม ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนน
เสียงมีดงัน้ี 

 
มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ

ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   942,142,302 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.83 
ไม่เห็นด้วย   51,408,111 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.17 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
รวม 993,550,413 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 
วาระท่ี  9.     ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ในวงเงินไม่เกิน 1 หม่ืนลา้นบาท (หรือในสกลุเงินอ่ืนใน
จาํนวนท่ีเทียบเท่า) ตามขอ้มูลต่อไปน้ี 
 

ประเภท หุน้กูทุ้กประเภท ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และ/หรือ ไม่มีระบุช่ือผูถื้อ มี และ/หรือ ไม่มี
หลกัประกนั มี และ/หรือ ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ ประเภทดอ้ยสิทธิ และ/หรือ ไม่ดอ้ย
สิทธิ ประเภทไถ่ถอนเม่ือเลิกกิจการ และ/หรือ มีกาํหนดระยะเวลาในการไถ่ถอน ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละคร้ัง  

สกลุเงิน บาท และ/หรือ ดอลลาร์สหรัฐ และ/หรือ สกลุเงินต่างประเทศอ่ืน โดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียนในขณะท่ีหุน้กูถ้กูออกและเสนอขายแต่ละคร้ัง 

วตัถุประสงค ์ เพ่ือใชรี้ไฟแนนซ์เงินกูต่้างๆ และ/หรือ เพ่ือใชซ้ื้อเรือ และ/หรือ เพ่ือใชส้าํหรับ
ค่าใชจ่้ายฝ่ายทุน และ/หรือ เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวยีนทัว่ไป และ/หรือ เพ่ือใชต้าม
วตัถุประสงคอ่ื์นๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของบริษทัฯและกลุ่มบริษทั  

วงเงิน ไม่เกิน 1 หม่ืนลา้นบาท (หรือเทียบเท่าหากออกในสกลุเงินต่างประเทศ) โดยจะเสนอ
ขายคร้ังเดียวหรือหลายคราวกไ็ด ้ 

อตัราดอกเบ้ีย ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 
อายขุองหุน้กู ้ ไม่เกิน 20 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง เวน้แต่หุน้กูป้ระเภทไถ่ถอนเม่ือเลิก

บริษทัซ่ึงจะไม่มีวนัหมดอาย ุ ทั้งน้ี อยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุน และ/หรือ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/
หรือ นกัลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ นกัลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผูล้งทุน
สถาบนัในประเทศ และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนัในต่างประเทศ โดยใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งและมี
ผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กู ้

การชาํระคืน 
เงินตน้ 

ทยอยคืนเงินตน้หรือชาํระงวดเดียวเม่ือครบกาํหนด ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของ
หุน้กูท่ี้จะออกในแต่ละคราว 
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การไถ่ถอนก่อน
ครบกาํหนดอายุ
หุน้กู ้

ผูถื้อหุน้กูอ้าจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอใหบ้ริษทัฯ ไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนด และ/
หรือ บริษทัฯ อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนด ทั้งน้ี การไถ่ถอน
หุน้กูใ้หเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของหุน้กูท่ี้จะออกในแต่ละคราว  

เง่ือนไขพิเศษ ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไถ่ถอนหรือชาํระคืนหุน้กูท่ี้ไดอ้อกไว ้ บริษทัฯ สามารถออกหุน้กู้
ทดแทนเพ่ิมเติมอีกไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขและวงเงินท่ีไดข้ออนุมติัไว ้(Revolving) ทั้งน้ี หุน้
กูท่ี้ออกทดแทนเม่ือรวมกบัหุน้กูอ่ื้นๆท่ีออกจะตอ้งมีจาํนวนสูงสุดไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บ
การอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

การข้ึนทะเบียน
ตราสารหน้ี 

บริษทัอาจข้ึนทะเบียนหุน้กู ้ กบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และ/หรือ ศนูยซ้ื์อขาย
ตราสารหน้ีอ่ืนใด ในประเทศไทย หรือต่างประเทศ 

 
ทั้งน้ี เสนอใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงรวมถึง (แต่
ไม่จาํกดั) มีอาํนาจต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ ดงัต่อไปน้ี 
(1)  การกาํหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ เช่น การกาํหนดช่ือ 
ลกัษณะการขายหุน้กู ้จาํนวนหุน้กูท่ี้จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุน้กู ้หลกัประกนั ราคาเสนอ
ขายต่อหน่วย อาย ุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ก่อนก่อนกาํหนด อตัราดอกเบ้ีย วธีิการชาํระเงินตน้และดอกเบ้ีย 
วธีิการจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้ 
(2)  การแต่งตั้ง ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ และ/หรือสถาบนัจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือของผูอ้อกหลกัทรัพย ์ และ/หรือ นายทะเบียนหุน้กู ้ และ/หรือ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ และ/หรือ บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้
(3)  การติดต่อ เขา้เจรจา ตกลง ลงนาม แกไ้ข ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงติดต่อใหข้อ้มูล
ยืน่เอกสารหลกัฐานกบัสาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู้
ดงักล่าว และมีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ตามท่ีจาํเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นคร้ังน้ี 
รวมถึงการนาํหุน้กูด้งักล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ 
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอ่ืนๆ และเพ่ือใหไ้ดรั้บการ
อนุมติัจากหน่วยงานต่างๆ การเปิดเผยรายการ และกระทาํการอ่ืนใดต่อหน่วยงานต่างๆ 
 
ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี  

 
 
 
 
 
 
 



หนา้ 7 จาก 7 
 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   992,198,973 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.86 
ไม่เห็นด้วย   251,440 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 
งดออกเสียง   1,100,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.11 
รวม 993,550,413 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 
 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั )มหาชน(  

 
 

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

                                กรรมการผูจ้ดัการ              กรรมการ 


