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เลขท่ี 2564-06       
 
วนัท่ี 19 เมษายน 2564 
 
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง แจ้งมติทีป่ระชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 (E-AGM) 
 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด (มหาชน)  (“บริษทัฯ”) ขอแจง้ให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบถึงมติ                
ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงจดัขึ้นในวนัจนัทร์ท่ี 19 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. โดยเป็นการประชุม
ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)  

ในการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมทั้งส้ิน 572 ท่าน ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ นบัจ านวนหุ้น
รวมกันได้  1,074,038,747  หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ   68.8799  ของจ านวนหุ้นจดทะเบียนช าระแล้วทั้ งหมดจ านวน 
1,559,291,862 หุ้น ซ่ึงจ านวนหุ้นดงักล่าวไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์
ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 

หลงัจากที่ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแลว้ ในระหว่างการประชุมวาระท่ี 1 ถึงวาระท่ี 8 ไดมี้ผูถื้อหุ้น
มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติมอีก จ านวน 4 ท่าน (ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ) นบัจ านวนหุ้นไดร้วม 2,018,000 
หุ้น รวมผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวน 576 ท่าน นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้
ทั้งส้ิน 1,076,056,747 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.0093 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ  

ทั้งน้ีคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เน่ืองจากอาจมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมผ่าน
ระบบเพ่ิมขึ้นระหว่างการประชุมหรืออกจากระบบ E-AGM ก่อนการประชุมเสร็จส้ิน 

วาระที่ 1. ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู ้ถือหุ้นคร้ังท่ี  1/2563 ซ่ึงจัดขึ้ นในวันท่ี                  
8 กรกฎาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนน
เสียงมีดงัน้ี 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,056,941,647 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.3328 
ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   17,920,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.6672 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

รวม 1,074,861,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระท่ี 2.  ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2563 และรายงาน
ประจ าปี 2563 ของบริษทัฯ 
 
 ไม่มีการลงคะแนนเสียงส าหรับวาระน้ี  
 
วาระท่ี 3.  ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และงบก าไรขาดทุน ส าหรับปี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 
 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,075,207,197 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9210 
ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   849,550 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0790 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,076,056,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

  
วาระท่ี 4.  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู ้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง  มีดงัน้ี 
 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,076,043,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9988 
ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   13,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0012 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,076,056,747 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 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 



หนา้ 3 จาก 5 
 

ธนัวาคม 2564 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                 
ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง
มีดงัน้ี 
 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,060,157,468 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.5224 
ไม่เห็นด้วย   15,899,279 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.4776 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,076,056,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระท่ี 6.  ท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการท่ีครบวาระเขา้รับต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 
 

6.1  การเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งของนางสาวนิชิตา้ ชาห์ กรรมการ 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,074,621,211 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8666 
ไม่เหน็ด้วย   1,435,536 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1334 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,076,056,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

  
       6.2  การเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งของนายกิริต ชาห์ กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,074,533,011 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8584 
ไม่เห็นด้วย   1,523,736 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1416 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,076,056,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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       6.3  การเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งของนายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา ประธานคณะกรรมการบริษทั และกรรมการ
อิสระ 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   942,374,161 เสียง คิดเป็นร้อยละ 87.5766 
ไม่เห็นด้วย   133,682,586 เสียง คิดเป็นร้อยละ 12.4234 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,076,056,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
       6.4  การเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งของ ศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท์ กรรมการตรวจสอบ และก ากบั

ดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการอิสระ 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   941,574,582 เสียง คิดเป็นร้อยละ 87.5023 
ไม่เห็นด้วย   134,482,165 เสียง คิดเป็นร้อยละ 12.4977 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,076,056,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที่ 7.  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัไม่มีการเปล่ียนค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัส าหรับปี 2564  คือ
ส าหรับประธานกรรมการเป็นจ านวนเงิน 1,200,000 บาทต่อปี และส าหรับกรรมการเป็นจ านวนเงิน 550,000 บาทต่อปีต่อ
หน่ึงท่าน และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการซ่ึงอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการส าหรับ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการเป็นจ านวนเงิน 400,000 บาทต่อปี และส าหรับสมาชิก
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการเป็นจ านวนเงิน 200,000 บาทต่อปีต่อหน่ึงท่าน   ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนน
เสียงมากกว่าสองในสามของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 
 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ  ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,076,056,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,076,056,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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วาระท่ี 8.   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรเงินจ านว 1.75 ลา้นบาท เพื่อเป็นเงินส ารองส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,061,060,063 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.6063 
ไม่เหน็ด้วย   13,351,684 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.2408 
งดออกเสียง   1,645,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1529 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,076,056,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

ขอแสดงความนบัถือ  
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน)  

  
  

________________________________   ________________________________  
             (นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม)             (นายกอตมั คูรานา)  

                                 กรรมการผูจ้ดัการ                  กรรมการบริหาร  
 


