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เลขที 2562-007       
 
วนัที 5 เมษายน ���� 
 
เรียน ท่านกรรมการและผูจ้ดัการ  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เรือง แจง้มติทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ครั4 งที 1/2562 
 

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ4 ง จาํกดั (มหาชน)  (“บริษทัฯ”) ขอแจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบถึงมติ                
ทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ครั4 งที 1/2562 ซึงจดัขึ4นในวนัพฤหสับดีที 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบุษราคมั  
โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที 1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย    

ในการประชุมครั4 งนี4  มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมทั4งสิ4น 524 ท่าน ทั4งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ นบัจาํนวนหุ้น
รวมกัน ได้ 1,214,463,079 หุ้น  ห รือคิด เป็ น ร้อยละ 77.89 ของจําน วน หุ้นจดทะเบี ยน ชําระแล้วทั4 งห มดจําน วน    
1,559,291,862 หุ้น ซึ งจาํนวนหุ้นดงักล่าวไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายได้ทั4 งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์
ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 

หลงัจากทีประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแลว้ ในระหวา่งการประชุมวาระที 1  ถึงวาระที 7  ไดมี้ผูถื้อหุน้
มาเขา้ร่วมประชุมเพิมเติมอีก จาํนวน 4L ท่าน (ทั4งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉนัทะ) นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม  3,845,604  
หุน้ รวมผูถื้อหุน้ทั4งหมดทีมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน  573  ท่าน นบัจาํนวนหุน้รวมกนัได้
ทั4งสิ4น1,218,308,683  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  78.13   ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้ั4งหมดของบริษทัฯ  
 

วาระที� 	. ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ครั4 งที M/���M ซึงจดัขึ4นในวนัที N เมษายน 
���M ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันี4  

มตทิี�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที�มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,217,140,496 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 

ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง   8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,217,148,496 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
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วาระที� 1.  ทีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรับผลการดาํเนินงานในปี ���M และรายงาน
ประจาํปี ���M ของบริษทัฯ 
 
 ไม่มีการลงคะแนนเสียงสาํหรับวาระนี4   
 

วาระที� 2.  ทีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที PM ธนัวาคม ���M และงบกาํไรขาดทุน สาํหรับปี
สิ4นสุด ณ วนัที PM ธนัวาคม ���M ซึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันี4  
 

มตทิี�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที�มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,217,098,188 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9032 

ไม่เห็นด้วย   181,843 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0149 

งดออกเสียง   996,950 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0818 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,218,276,981 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

  
วาระที� 4.  ทีประชุมมีมติอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี ���M ทีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู ้
ถือหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง  มีดงันี4  
 

มตทิี�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที�มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,217,801,720 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9610 

ไม่เห็นด้วย   467,261 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0383 

งดออกเสียง   8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,218,276,981 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระที� 3.  ทีประชุมมีมติแต่งตั4ง นางสาววสิสุตา จริยธนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน PQ�P และ/หรือ           
นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน N�RM และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน NL�Q แห่งบริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ สําหรับปีบัญชีสิ4นสุด ณ วนัที PM 
ธนัวาคม ���� โดยมีค่าสอบบญัชีประจาํปีไม่เกิน �.R� ลา้นบาท แยกต่างหากจากค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็  และในกรณีทีผูส้อบ
บญัชีคนใดคนหนึ งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้ บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทีมี
คุณสมบติัของบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั ทาํหน้าทีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทน                 
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ทีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง
มีดงันี4  
 

มตทิี�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที�มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,218,267,931 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9992 

ไม่เห็นด้วย   1,050 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

งดออกเสียง   8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,218,276,981 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที� 4.  ทีประชุมมีมติเลือกตั4งกรรมการทีครบวาระเขา้รับตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันี4  
 

6.1  การเลือกตั4งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งของนายกาํธร ศิลาอ่อน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแล
กิจการ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ 

มตทิี�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที�มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,213,963,604 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6456 

ไม่เห็นด้วย   4,199,478 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3447 

งดออกเสียง   118,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0097 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,218,281,282 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

  
       6.2  การเลือกตั4งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งของรองศาสตราจารย ์ ดร.ภวดิา ปานะนนท ์ กรรมการตรวจสอบและ

กาํกบัดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 

มตทิี�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที�มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,214,451,104 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6834 

ไม่เห็นด้วย   3,739,778 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3069 

งดออกเสียง   117,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0097 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,218,308,682 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
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       6.3  การเลือกตั4งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งของนายอิษฎช์าญ ชาห์ กรรมการ 

มตทิี�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที�มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,206,119,204 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.9995 

ไม่เห็นด้วย   12,051,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.9892 

งดออกเสียง   137,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1113 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,218,308,682 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 
        6.4  การเลือกตั4 งกลับเข้าดํารงตําแหน่งของนางลิน เยน ค็อก กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ       

กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ 

มตทิี�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที�มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,214,447,690 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6831 

ไม่เห็นด้วย   3,743,092 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3072 

งดออกเสียง   117,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0097 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,218,308,682 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที� 6.  ทีประชุมมีมติอนุมติัไม่มีการเปลียนค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสําหรับปี ����  คือสําหรับ
ประธานกรรมการเป็นจาํนวนเงิน M,�RR,RRR บาทต่อปี และสาํหรับกรรมการเป็นจาํนวนเงิน ��R,RRR บาทต่อปีต่อหนึ ง
ท่าน และมีมติอนุมติัค่าตอบแทนแก่กรรมการซึ งอยูใ่นคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการสําหรับประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการเป็นจาํนวนเงิน NRR,RRR บาทต่อปี และสําหรับสมาชิกคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการเป็นจาํนวนเงิน �RR,RRR บาทต่อปีต่อหนึงท่าน   ทีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่
สองในสามของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันี4  
 

มตทิี�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที�มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,218,297,372 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9991 

ไม่เห็นด้วย   3,311 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

งดออกเสียง   8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,218,308,683 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
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วาระที� 7.   ทีประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินจํานวน �.�Q ล้านบาท เพือเป็นเงินสํารองสําหรับกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสงัคม ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนน
เสียงมีดงันี4  

มตทิี�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที�มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,160,992,040 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.2954 

ไม่เห็นด้วย   57,308,643 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.7039 

งดออกเสียง   8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,218,308,683 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

วาระที� 8.   ทีประชุมมีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน �M,L��,R�Q บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จาํนวน M,�MM,���,LPR บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน M,��L,�LM,Q�� บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนทีจาํหน่ายไม่ได้
จาํนวน �M,L��,R�Q หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ M บาท พร้อมทั4งการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ N. 
เพือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่สามในสีของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันี4  

มตทิี�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที�มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,218,300,683 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 

ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง   8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,218,308,683 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

วาระที� 	9.   ทีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ PR  ดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่สามในสีของผูถื้อ
หุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันี4  

มตทิี�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที�มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,218,299,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9992 

ไม่เห็นด้วย   1,050 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

งดออกเสียง   8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,218,308,683 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 



หนา้ 6 จาก 6 

 

วาระที� 		.   ทีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ P�  ดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่สามในสีของผูถื้อ
หุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันี4  

มตทิี�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที�มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,154,244,483 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.7416 

ไม่เห็นด้วย   62,132,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.0999 

งดออกเสียง   1,931,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1585 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,218,308,683 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ  
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ4 ง จาํกดั )มหาชน(  
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