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เลขท่ี 2565-09       

 

วนัท่ี 4 เมษายน 2565 

 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

เร่ือง แจ้งมตท่ีิประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 (E-AGM) 

 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกัด (มหาชน)  (“บริษทัฯ”) ขอแจ้งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบถึงมติ                

ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 ซ่ึงจดัขึ้นในวนัจนัทร์ท่ี 4 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการประชุม

ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)  

ในการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมทั้งส้ิน 661 ท่าน ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ นบัจาํนวนหุ้น

รวมกันได้  1,089,263,923  หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ   69.8563  ของจํานวนหุ้นจดทะเบียนชําระแล้วทั้ งหมดจํานวน 

1,559,291,862 หุ้น ซ่ึงจาํนวนหุ้นดงักล่าวไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์

ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 

หลงัจากท่ีประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแลว้ ในระหว่างการประชุมวาระท่ี 1 ถึงวาระท่ี 5 ไดมี้ผูถื้อหุ้น

มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติมอีก จาํนวน 3 ท่าน (ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ) นบัจาํนวนหุ้นไดร้วม 15,150 หุ้น 

รวมผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 664 ท่าน นบัจาํนวนหุ้นรวมกนัไดท้ั้งส้ิน 

1,089,279,073 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.8573  ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ  

ทั้งน้ีคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมผ่าน

ระบบเพ่ิมขึ้นระหว่างการประชุมหรืออกจากระบบ E-AGM ก่อนการประชุมเสร็จส้ิน 

วาระท่ี 1. ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปีผู ้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงจัดขึ้ นในวันท่ี                  

19 เมษายน 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนน

เสียงมีดงัน้ี  

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,089,278,911 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง   12 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

รวม 1,089,278,923 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระท่ี 2.  ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2564 และรายงาน

ประจาํปี 2564 ของบริษทัฯ 

 

 ไม่มีการลงคะแนนเสียงสาํหรับวาระน้ี  

 

วาระท่ี 3.  ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และงบกาํไรขาดทุน สําหรับปี

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 

 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,088,710,711 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9478 

ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง   568,312 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0522 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,279,023 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

  

วาระท่ี 4.  ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 1.50 บาทตอ่หุ้น ประจาํปี 2564 โดยแบ่งจ่ายสาม

คร้ังในระหว่างปี 2564 – ตน้ปี 2565 สาํหรับหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

 

 ไม่มีการลงคะแนนเสียงสาํหรับวาระน้ี  

 

วาระท่ี 5.  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2564 รวมจาํนวน 1.75 บาทต่อหุ้น จากกาํไรสะสม ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเน่ืองจาก

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ระกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้สามคร้ังรวม 1.50 บาทต่อหุ้นในระหว่างปี 2564 – 

ตน้ปี 2565 ดงันั้น จึงเหลือเงินปันผลอีกจาํนวน 0.25 บาทต่อหุ้น ซ่ึงจะจ่ายเป็นเงินปันผลงวดสุดทา้ยแก่ผูถื้อหุ้นสามญัของ

บริษทัฯ สําหรับปี 2564 โดยกาํหนดให้วนัท่ี 12 เมษายน 2565 เป็นวนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล 

และให้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวแก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 
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มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,089,279,061 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย   12 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,279,073 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระท่ี 6.  ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ง นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501  และ/หรือ 

นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 5238 แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ สําหรับปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2565 โดยมีค่าสอบบญัชีประจาํปีไม่เกิน 2.15 ลา้นบาท แยกต่างหากจากค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็  และในกรณีท่ีผูส้อบ

บญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้ บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมี

คุณสมบติัของบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั ทาํหน้าท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทน                 

ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง

มีดงัน้ี 

 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,053,272,961 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.6945 

ไม่เห็นด้วย   36,006,112 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.3055 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,279,073 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระท่ี 7.  ท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการสามท่านท่ีครบวาระเขา้รับตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 

 

7.1  การเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งของนายกาํธร ศิลาอ่อน ประธานกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 

ประธานคณะกรรการบริหารความเส่ียง ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และ

กรรมการอิสระ 

 

 



หนา้ 4 จาก 5 

 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   946,562,611 เสียง คิดเป็นร้อยละ 86.8981 

ไม่เห็นด้วย   142,716,462 เสียง คิดเป็นร้อยละ 13.1019 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,279,073 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

  

       7.2  การเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งของนายอิษฎช์าญ ชาห์ กรรมการ  

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,053,538,261 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.7189 

ไม่เห็นด้วย   35,740,812 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.2811 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,279,073 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

       7.3  การเลือกตั้งกลบัเข้าดํารงตาํแหน่งของนางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ประธานคณะกรรมการสรรหา และ

กรรมการอิสระ 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,070,306,261 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.2582 

ไม่เห็นด้วย   18,972,812 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.7418 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,279,073 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

ทั้งน้ี นางลิน เยน คอ็ก ขอสละสิทธิในการไดรั้บการเสนอช่ือให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ 

 

วาระท่ี 8.  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัสําหรับปี 2565  คือสําหรับประธานกรรมการ

เป็นจาํนวนเงิน 1,200,000 บาทต่อปี และสาํหรับกรรมการเป็นจาํนวนเงิน 550,000 บาทต่อปีต่อหน่ึงท่าน และมีมติอนุมติั

ค่าตอบแทนแก่กรรมการซ่ึงอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ สําหรับประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการเป็นจาํนวนเงิน 400,000 บาทต่อปี และสาํหรับสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบั

ดูแลกิจการเป็นจํานวนเงิน 200,000 บาทต่อปีต่อหน่ึงท่าน   และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการซ่ึงอยู่ใน
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง สําหรับประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นจาํนวนเงิน 150,000 บาทต่อปี และ

สําหรับสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นกรรมการอิสระเป็นจาํนวนเงิน 100,000 บาทต่อปีต่อหน่ึงท่าน ท่ี

ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการ

ลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี  

 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,089,279,061 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย   12 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,279,073 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

วาระท่ี 9.   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินจํานวน 22.37 ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินสํารองสําหรับกิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคม ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนน

เสียงมีดงัน้ี 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,003,905,268 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.1624 

ไม่เห็นด้วย   85,373,793 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.8376 

งดออกเสียง   12 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,279,073 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

ขอแสดงความนบัถือ  

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน)  

  

  

________________________________   ________________________________  

             (นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม)             (นายกอตมั คูรานา)  

                                 กรรมการผูจ้ดัการ                  กรรมการบริหาร  

 


