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วาระที่ 1 

2 

รับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี /
รายงานประจ าปี 2564(แบบ 56–1 One Report)
ของคณะกรรมการบริษัท  



74% 

22% 

4% 

74 17

 22  42

 4 39

3 

สัดส่วนยอดขาย  
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ง บก ำ ไ ร ข ำดทุ น ร วม  มก ร ำคม  –  ธั น ว ำ คม  

หน่วย : ล้านบาท 2564 2563 เปล่ียนแปลง (%) 

รำยได้จำกกำรขำย 2,900.53 2,462.30 17.80% 
ต้นทุนขำย 2,213.38 1,912.76 15.72% 
ก ำไรขัน้ต้น 687.15 549.54 25.04% 
อัตรำก ำไรขัน้ต้น 23.69% 22.32% 1.37% 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 590.83 675.93 (12.59%) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน 96.32 (126.39) 176.21% 
ต้นทุนทำงกำรเงนิ 36.49 52.66 (30.71%) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปล่ียน 77.16 59.66 29.33% 
รำยกำรอ่ืน (ค่ำใช้จ่ำย) 57.97 (30.40) 290.69% 
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ทำงภำษี (61.52) 96.28 (163.90%) 
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย (ขำดทุน) (4.73) 41.59 (111.37%) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 138.17 (95.10) 245.29% 
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งบกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ 
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2564 2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 300.84 157.50 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (31.52) (61.74) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (216.26) (153.02) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (98.72) (47.00) 
กระแสเงินสดสุทธ ิ (45.66) (104.26) 
เงินสด ณ วันต้นงวด 443 548 
เงินสด ณ วันสิ้นงวด 398 443 

หน่วย : ล้านบาท 
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 เพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย Pranda Vietnam Co., Ltd. 
 บริษัทย่อย – บจก.คริสตอลไลน์ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 บริษัทย่อย – บจก.แพรนด้า ลอดจิ้ง ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 บริษัทย่อย -  Pranda North America, Inc. หยุดการด าเนินงาน 
           ตามแผนงานที่บริษัทวางไว ้

การด าเนินการที่ส าคัญของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 
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• อัตราแลกเปลี่ยน 
• ราคาวัตถุดิบ 

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ท่ีจะมีผลต่อฐานะการเงินหรือ 
การด าเนินงานในอนาคต 
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เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุการเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (โดยการรับรองดังกล่าว 
จะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง) 

การด าเนินการด้านการต่อต้านการทุจริต 



วาระที่ 2 
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน
ส าหรับปี 2564 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม 
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2564 2563 เพิ่มขึ้น / (ลดลง) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย ์ 3,789 100% 4,041 100% (252) (6.24%) 
หนี้สิน 1,652 47% 1,917 47% (265) (13.82%) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,137 53% 2,124 53% 13 0.61% 

หน่วย : ล้านบาท 



งบก าไรขาดทุน (ย่อ) 

2564 2563 เปลี่ยนแปลง % 
รายได้จากการขาย 2,900.53 2,462.30 17.80% 
ต้นทุนขาย 2,213.38 1,912.76 15.72% 
ก าไรขั้นต้น 687.15 549.54 25.04% 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 590.83 675.93 (12.59%) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 96.32 (126.39) 176.21% 

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 138.17 (95.10) 245.29% 
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หน่วย : ล้านบาท 



วาระที่ 3 

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมของบริษัท
โดยใช้ก าไรสุทธิประจ าปี 2555 
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 จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น จากก าไรสะสมโดยใช้
ก าไรสุทธิของปี 2555 ซึ่งเป็นก าไรจากการส่งเสริมการลงทุน BOI 
ทั้งจ านวน รวมเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายทั้งสิ้น 53.90 ล้านบาท 

 ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 
2565  

 ก าหนดวันจ่ายเงินปันผลเป็นวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 



วาระที่ 4 
พิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบก าหนดออก
ตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
และแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการที่ครบวาระ 
และให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือ
ช่ือแทนบริษัท 
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กรรมการที่ครบก าหนดวาระจ านวน 4 ราย ได้แก ่

1) นายปรีดา เตียสุวรรณ์   
2) นางประพีร์  สรไกรกิติกูล 
3) นางสาวพิทยา  เตียสุวรรณ์ 
4) นายเดชา  นันทนเจริญกุล  



กรรมการที่ประสงค์ไม่ต่อวาระเนื่องจากมีอายุครบการเกษียณอายุ             
ต ามหลั ก เกณฑ์ที่ คณะกรรมการบริ ษั ท ก าหนด  2  ร าย  ได้ แก่ 
1) นายปรีดา เตียสุวรรณ์ และ 2) นางประพีร์ สรไกรกิติกูล คงเหลือ
กรรมการ 2 รายที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง คือ 

1) นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ 
2) นายเดชา  นันทนเจริญกุล  
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1) นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ 
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2) นายเดชา  นันทนเจริญกุล  



 เสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทน นางประพีร์ สรไกรกิติกูล 
คือ นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล  
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เสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทดังนี้ 
เดิม  
     นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ หรือ นางประพีร์ สรไกรกิติกูล หรือ นางปราณี คุณประเสริฐ  
ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ หรือ นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ หรือ  
นายเดชา นันทนเจริญกุล รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราส าคัญของบริษัท 
ใหม่ 
     นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ หรือ นางปราณี คุณประเสริฐ หรือ นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล
ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ หรือ นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ หรือ 
นายเดชา นันทนเจริญกุล รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราส าคัญของบริษัท  
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วาระที่ 5 

พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ประจ าปี 2565 
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ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565  
เสนออนุมัติจ านวนวงเงินไม่เกิน 10.0 ล้านบาท 



วาระที่ 6 

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 และ
ก าหนดค่าตอบแทน 
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บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
    ผู้สอบบัญชี นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 4523 หรือ นายฉัตรชัย  เกษมศรีธนาวัฒน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 5813 หรือนายพรอนันต์  กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 7792 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 จ านวนเงิน               
ไมเ่กิน 3.33 ล้านบาท 



วาระที่ 7 

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 
634,769,950 บาท (หกร้อยสามสิบสี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่น
เก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาท) เป็น 539,026,606 บาท 
(ห้าร้อยสามสิบเก้าล้านสองหมื่นหกพันหกร้อยหกบาท) 
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ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 139 และ
มาตรา 140 บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนที่ยังมิไดอ้อกจ าหน่าย 
 

เนื่องด้วยบริษัทมีทุนจดทะเบียนไว้เป็นจ านวนเงิน 634,769,950 บาท 
แต่มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วเป็นเงินจ านวน 539,026,606 บาท 
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1.  ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ Advance Opportunities Fund I ไม่ได้ใช้
สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจ านวน 69,655,592 หุ้น 

2. ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และ 
ครั้งที่ 4 (PDJ-W2, PDJ-W3 และ PDJ-W4) ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ
ใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญรวมจ านวน ทั้งสิ้น 5,611,302 หุ้น 

3. ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัท ครั้งที่2 (PDJ-WB) ที่ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญ
แสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 20,476,450 หุ้น 
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วาระที่ 8 

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
ข้อ. 4 ของบริษัท  
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 “ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน  539,026,606  บาท (ห้าร้อยสามสิบเก้าล้านสองหมื่นหกพันหกร้อยหกบาท)   
 แบ่งออกเป็น           539,026,606  หุ้น   (ห้าร้อยสามสิบเก้าล้านสองหมื่นหกพันหกร้อยหกหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ                             1  บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น 

หุ้นสามัญ       539,026,606   หุ้น  (ห้าร้อยสามสิบเก้าล้านสองหมื่นหกพันหกร้อยหกหุ้น)   
หุ้นบุริมสิทธิ                    -   หุ้น  (ศูนย์หุ้น)” 



วาระที่ 9 

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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         มาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด 
ก า ห น ด ใ ห้ ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มี หุ้ น นั บ ร ว ม กั น ไ ด ้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 
จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุมอีกก็ได้จึงมีวาระ 9 ไว้ตามกฎหมายที่
ก าหนด 






