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เลขท่ี 2563-14       
 
วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 
 
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง แจ้งมติทีป่ระชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 (E-AGM) 
 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด (มหาชน)  (“บริษทัฯ”) ขอแจ้งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบถึงมติ                 
ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงจดัขึ้นในวนัพุธท่ี 8 กรกฎคม 2563 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการประชุมผา่น
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากส านักงานของบริษทัฯ เลขท่ี 8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500  

ในการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมทั้งส้ิน 241 ท่าน ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉนัทะ นบัจ านวนหุ้น
รวมกันได้  1,037,283,979  หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ   66.52  ของจ านวนหุ้นจดทะเบียนช าระแล้วทั้ งหมดจ านวน 
1,559,291,862 หุ้น ซ่ึงจ านวนหุ้นดงักล่าวไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์
ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 

หลงัจากท่ีประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแลว้ ในระหว่างการประชุมวาระท่ี 1  ถึงวาระท่ี 9 ไดมี้ผูถื้อหุ้น
มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติมอีก จ านวน 4 ท่าน (ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ) นบัจ านวนหุ้นไดร้วม 3,189,850 
หุ้น รวมผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวน 245 ท่าน นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้
ทั้งส้ิน 1,040,473,829 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.73 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ  

วาระท่ี 1. ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงจดัขึ้นใน
วนัท่ี 4 เมษายน 2562 โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,037,283,979 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,037,283,979 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 



หนา้ 2 จาก 5 
 

 
วาระท่ี 2.  ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2562 และรายงาน
ประจ าปี 2562 ของบริษทัฯ 
 
 ไม่มีการลงคะแนนเสียงส าหรับวาระน้ี  
 
วาระท่ี 3.  ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และงบก าไรขาดทุน ส าหรับปี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 
 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,036,072,729 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8822 
ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   1,221,950 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1178 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,037,294,679 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

  
วาระท่ี 4.  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2562 โดยผลการลงคะแนนเสียง  มีดงัน้ี 
 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,040,447,179 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,040,447,179 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระท่ี 5.  ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 และ/หรือ           
นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4958 แห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 โดยมีค่าสอบบญัชีประจ าปีไม่เกิน 2.10 ลา้นบาท แยกต่างหากจากค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็  และในกรณีท่ีผูส้อบ
บญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมี
คุณสมบติัของบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ท าหน้าท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทน                 
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ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง
มีดงัน้ี 
 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,040,040,979 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9610 
ไม่เห็นด้วย   406,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0390 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,040,447,179 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระท่ี 6.  ท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการสามท่านท่ีครบวาระเขา้รับต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 
 

6.1  การเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งของนายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบริหาร 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,039,820,643 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9398 
ไม่เห็นด้วย   626,536 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0602 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,040,447,179 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

  
       6.2  การเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งของนายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการ 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,026,413,947 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.6512 
ไม่เห็นด้วย   14,033,232 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.3488 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,040,447,179 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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       6.3  การเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งของนายกอตมั คูรานา กรรมการ และกรรมการบริหาร 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,037,303,090 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6978 
ไม่เห็นด้วย   3,144,089 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3022 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,040,447,179 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
ทั้งน้ี นายธีระ วิภูชนิน มีอายเุกิน 70 ปี ซ่ึงครบก าหนดอายกุรรมการตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ดงันั้น 
ท่านจึงไมข่อเขา้รับเลือกเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ 
 
วาระท่ี 7.  ท่ีประชุมมีแต่งตั้งกรรมการใหม่จ านวน 2 ท่านเขา้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษทัฯ ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 
 

7.1  การแต่งตั้งนางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต ์ในต าแหน่งกรรมการอิสระ 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,040,447,179 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,040,447,179 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

  
       7.2  การแต่งตั้งนางสาวสิรสา สุภาวศิน ในต าแหน่งกรรมการ 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,037,303,090 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6978 
ไม่เห็นด้วย   3,144,089 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3022 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,040,447,179 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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วาระท่ี 8.  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติไม่มีการเปล่ียนค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัส าหรับปี 2563  คือส าหรับ
ประธานกรรมการเป็นจ านวนเงิน 1,200,000 บาทต่อปี และส าหรับกรรมการเป็นจ านวนเงิน 550,000 บาทต่อปีต่อหน่ึง
ท่าน และมีมติอนุมติัค่าตอบแทนแก่กรรมการซ่ึงอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการส าหรับประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการเป็นจ านวนเงิน 400,000 บาทต่อปี และส าหรับสมาชิกคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการเป็นจ านวนเงิน 200,000 บาทต่อปีต่อหน่ึงท่าน   ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า
สองในสามของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 
 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,040,471,829 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 
ไม่เห็นด้วย   2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,040,473,829 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระท่ี 9.   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรเงินจ านว 1.75 ลา้นบาท เพื่อเป็นเงินส ารองส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,013,236,695 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.3822 
ไม่เห็นด้วย   27,235,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.6176 
งดออกเสียง   1,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
บัตรเสีย 0.0000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,040,473,829 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั )มหาชน(  

 
 

___________________________________  ____________________________________ 
                      (นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม)           (นายกอตมั คูรานา) 
                                 กรรมการผูจ้ดัการ                              กรรมการบริหาร 


