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เลขท่ี 2561-007       
 
วนัท่ี 5 เมษายน 2561 
 
เรียน ท่านกรรมการและผูจ้ดัการ  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 
 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน)  (“บริษทัฯ”) ขอแจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบถึงมติ                
ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงจดัข้ึนในวนัพธุท่ี 4 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบุษราคมั  
โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย    

ในการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมทั้งส้ิน 545 ท่าน ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉนัทะ นบัจาํนวนหุน้
รวมกันได้ 1,206,737,463 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.39 ของจาํนวนหุ้นจดทะเบียนชาํระแลว้ทั้ งหมดจาํนวน    
1,559,280,897 หุ้น ซ่ึงจาํนวนหุ้นดงักล่าวไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงถือวา่ครบเป็นองค์
ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 

หลงัจากท่ีประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแลว้ ในระหวา่งการประชุมวาระท่ี 1  ถึงวาระท่ี 9  ไดมี้ผูถื้อหุน้
มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติมอีก จาํนวน 24 ท่าน (ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉนัทะ) นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม  12,598,100 
หุน้ รวมผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน  569  ท่าน นบัจาํนวนหุน้รวมกนัได้
ทั้งส้ิน 1,219,335,563 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  78.20   ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ  
 
วาระที ่1. ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงจดัข้ึนในวนัท่ี 4 เมษายน 
2560 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,209,090,166 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 
ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   8,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,209,098,666 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
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วาระที ่2.  ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2560 และรายงาน
ประจาํปี 2560 ของบริษทัฯ 
 
 ไม่มีการลงคะแนนเสียงสาํหรับวาระน้ี  
 
วาระที ่3.  ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และงบกาํไรขาดทุน สาํหรับปี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 
 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,219,311,980 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 
ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   8,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,219,320,480 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

  
วาระที ่4.  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2560 ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู ้
ถือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง  มีดงัน้ี 
 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,219,311,980 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 
ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   8,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,219,320,480 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 
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 2561 โดยมีค่าสอบบญัชีประจาํปีไม่เกิน 2 ลา้นบาท แยกต่างหากจากค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด  และในกรณีท่ีผูส้อบ
บญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้ บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมี
คุณสมบติัของบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั ทาํหน้าท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทน                 
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ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง
มีดงัน้ี 
 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,219,311,980 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 
ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   8,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,219,320,480 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที ่6.  ท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการท่ีครบวาระเขา้รับตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 
 
6.1  การเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งของนายธีระ วภิชูนิน ประธานคณะกรรมการบริษทัและกรรมการอิสระ 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,214,841,574 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6327 
ไม่เห็นด้วย   4,094,314 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3358 
งดออกเสียง   384,592 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0315 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,219,320,480 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

  
       6.2  การเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งของนางสาวนิชิตา้ ชาห์ กรรมการ 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,216,242,462 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7476 
ไม่เห็นด้วย   2,710,426 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2223 
งดออกเสียง   367,592 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0301 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,219,320,480 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
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       6.3  การเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งของนายกิริต ชาห์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการ  

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,216,047,518 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7316 
ไม่เห็นด้วย   2,890,369 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2370 
งดออกเสียง   382,593 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0314 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,219,320,480 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 
        6.4  การเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งของนายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา ประธานคณะกรรมการสรรหา และ     

กรรมการอิสระ  

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,044,698,407 เสียง คิดเป็นร้อยละ 85.6787 
ไม่เห็นด้วย   174,239,481 เสียง คิดเป็นร้อยละ 14.2899 
งดออกเสียง   382,592 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0314 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,219,320,480 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที ่7.  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัไม่มีการเปล่ียนค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัสําหรับปี 2561  คือสําหรับ
ประธานกรรมการเป็นจาํนวนเงิน 1,200,000 บาทต่อปี และสาํหรับกรรมการเป็นจาํนวนเงิน 550,000 บาทต่อปีต่อหน่ึง
ท่าน และมีมติอนุมติัค่าตอบแทนแก่กรรมการซ่ึงอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการสําหรับประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการเป็นจาํนวนเงิน 400,000 บาทต่อปี และสําหรับสมาชิกคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการเป็นจาํนวนเงิน 200,000 บาทต่อปีต่อหน่ึงท่าน   ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่
สองในสามของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 
 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,219,296,979 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9981 
ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   23,501 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0019 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,219,320,480 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
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วาระที ่8.   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรเงินจาํนวน 1.75 ลา้นบาท เพ่ือเป็นเงินสาํรองสาํหรับกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,190,417,365 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.6284 
ไม่เห็นด้วย   28,810,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.3628 
งดออกเสียง   107,564 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0088 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,219,335,562 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระที ่9.   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 37  ดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่สามในส่ีของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,219,323,062 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9990 
ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   12,501 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,219,335,563 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั )มหาชน(  

 
 
 

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

                                กรรมการผูจ้ดัการ              กรรมการ 


