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เลขท่ี 2560-007       
 
วนัท่ี 5 เมษายน 2560 
 
เรียน ท่านกรรมการและผูจ้ดัการ  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 
 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน)  (“บริษทัฯ”) ขอแจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบถึงมติ                
ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงจดัข้ึนในวนัองัคารท่ี 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบุษราคมั  
โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย    

ในการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมทั้งส้ิน 441 ท่าน ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉนัทะ นบัจาํนวน
หุน้รวมกนัได ้ 1,096,751,990 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 70.34 ของจาํนวนหุน้จดทะเบียนชาํระแลว้ทั้งหมดจาํนวน 
1,559,280,897 หุน้ ซ่ึงจาํนวนหุน้ดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงถือวา่ครบเป็นองค์
ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 

หลงัจากท่ีประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแลว้ ในระหวา่งการประชุมวาระท่ี 1 ถึงวาระท่ี 3 ไดมี้ผูถื้อหุน้
มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติมอีก จาํนวน 19 ท่าน (ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉนัทะ) นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 2,135,902 
หุน้ รวมผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 460 ท่าน (ทั้งโดยตนเอง และโดยการ
รับมอบฉนัทะ) นบัจาํนวนหุน้รวมกนัไดท้ั้งส้ิน 1,098,887,892 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 70.47 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้
ทั้งหมดของบริษทัฯ 
 
วาระที ่1. ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงจดัข้ึนในวนัท่ี 30 มีนาคม 
2559 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,091,351,990 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.51 
ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง   5,400,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.49 
รวม 1,096,751,990 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
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วาระที ่2.  ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2559 และรายงาน
ประจาํปี 2559 ของบริษทัฯ 
 
 ไม่มีการลงคะแนนเสียงสาํหรับวาระน้ี  
 
วาระที ่3.  ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และงบกาํไรขาดทุน สาํหรับปี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 
 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,098,798,084 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ไม่เห็นด้วย   52,308 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
งดออกเสียง   37,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 1,098,887,892 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  
วาระที ่4.  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2559    ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู ้
ถือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง  มีดงัน้ี 
 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,098,790,084 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ไม่เห็นด้วย   52,908 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
งดออกเสียง   44,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 1,098,887,892 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 
ธันวาคม 2560 โดยมีค่าสอบบญัชีประจาํปีไม่เกิน 2 ลา้นบาท แยกต่างหากจากค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด  และในกรณีท่ีผูส้อบ
บญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้ บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมี
คุณสมบติัของบริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทน ท่ี
ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมี
ดงัน้ี 
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มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ

ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,098,785,584 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ไม่เห็นด้วย   52,908 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
งดออกเสียง   49,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 1,098,887,892 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 
วาระที ่6.  ท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการท่ีครบวาระเขา้รับตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 
 
6.1  การเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งของนายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบริหาร 

 
มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ

ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,098,749,684 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ไม่เห็นด้วย   93,308 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
งดออกเสียง   44,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 1,098,887,892 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  
       6.2  การเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งของนายไจปาล มนัสุขานี กรรมการและกรรมการบริหาร 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,098,749,684 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ไม่เห็นด้วย   93,308 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
งดออกเสียง   44,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 1,098,887,892 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
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       6.3  การเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งของนายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการและกรรมการบริหาร  
  

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,098,749,684 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ไม่เห็นด้วย   93,308 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
งดออกเสียง   44,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 1,098,887,892 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 
       ทั้งน้ี นายสุพฒัน์ ศิวะอาํไพมีอายเุกิน 70 ปี ซ่ึงครบกาํหนดอายกุรรมการตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ 
ดงันั้น ท่านจึงไม่ขอเขา้รับเลือกเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ 
 
วาระที ่7.  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้งนางลิน เยน คอ็ก เป็นกรรมการอิสระใหม่เขา้ดาํรงตาํแหน่งใน
คณะกรรมการบริษทัฯ แทนนายสุพฒัน์ ศิวะอาํไพ ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง  มีดงัน้ี 
 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,098,610,451 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 
ไม่เห็นด้วย   93,308 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
งดออกเสียง   184,133 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 
รวม 1,098,887,892 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 
วาระที ่8.  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัไม่มีการเปล่ียนค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัสาํหรับปี 2560  คือสาํหรับ
ประธานกรรมการเป็นจาํนวนเงิน 1,200,000 บาทต่อปี และสาํหรับกรรมการเป็นจาํนวนเงิน 550,000 บาทต่อปีต่อหน่ึง
ท่าน และมีมติอนุมติัค่าตอบแทนแก่กรรมการซ่ึงอยูใ่นคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการสาํหรับประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการเป็นจาํนวนเงิน 400,000 บาทต่อปี และสาํหรับสมาชิกคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการเป็นจาํนวนเงิน 200,000 บาทต่อปีต่อหน่ึงท่าน   ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่
สองในสามของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 
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มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,098,790,084 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ไม่เห็นด้วย   52,308 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
งดออกเสียง   45,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 1,098,887,892 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 

วาระที ่9.   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรเงินจาํนวน 1.75 ลา้นบาท เพ่ือเป็นเงินสาํรองสาํหรับกิจกรรมความรับผดิชอบ
ต่อสังคม ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 

 
มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ

ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,036,511,570 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.32 
ไม่เห็นด้วย   62,325,922 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.67 
งดออกเสียง   50,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
รวม 1,098,887,892 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั )มหาชน(  

 
 

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

                                กรรมการผูจ้ดัการ              กรรมการ 


