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 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุม  

 ส าเธายามงาธบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบยะจ าบี 2556        9  
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 บยะวัดิโณมสังเขบของกยยภกายถี่ออกดาภวายะเสธอให้ปู้ตือหุ้ธเฤือกดั้ง     19 
    (บยะกอนกายฝิจายฒาวายะถี่ 7) 

 ยามงาธค่าดอนแถธกยยภกายนยิษัถ        23 
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     (บยะกอนกายฝิจายฒาวายะถี่ 9) 
 
เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 

 แนนพอย์ภฤงถะเนีมธ                  ดาภแธน 
 ค าชี้แจงวิทีกายภอนฉัธถะ กายฤงถะเนีมธ กายแสณงเอกสายเข้าบยะชุภ แฤะกายออกเสีมงฤงคะแธธ  26 
 ข้อภูฤกยยภกายอิสยะถี่ปู้ตือหุ้ธสาภายตฝิจายฒาให้เบ็ธปู้ยันภอนฉัธถะ     28 
 ขั้ธดอธกายเข้าย่วภบยะชุภ         33 
 ข้อนังคันนยิษัถเฉฝาะถ่ีเกี่มวกันกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธ       34  
 แปธถี่สตาธถี่จัณบยะชุภ         37 
 หธังสือภอนฉัธถะแนน ก. แนน ข. แฤะแนน ค.              ดาภแธน 
 ยามงาธบยะจ าบีแฤะงนกายเงิธสิ้ธสุณ ฒ วัธถี่ 31 ทัธวาคภ 2557 ใธยูบแนนซีณี-ยอภ        ดาภแธน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่ ส านักงานเลขานุการบริษัท 
โถยศัฝถ์ 0-2769-9403 (สามดยง), 0-2769-9431 (สามดยง), 0-2769-9436 (สามดยง), 0-2769-9999, 0-2361-3311  
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โถยสาย      0-2398-2141 
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เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557

         

ถะเนีมธเฤขถี่ 0107537001986 
 
 
ถี่ สฤ. 003/2558 

5 ภีธาคภ 2558 
 
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557  
 
เยีมธ ถ่าธปู้ตือหุ้ธ 
 
สิ่งถี่ส่งภาณ้วม 1.   ส าเธายามงาธบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบยะจ าบี 2556 

2. ยามงาธบยะจ าบีแฤะงนกายเงิธสิ้ธสุณวัธถี่ 31 ทัธวาคภ 2557 
3. เอกสายบยะกอนกายฝิจายฒาวายะถี่ 1 แฤะ วายะถี่ 4 , 7-9 
4. ค าชี้แจงวิทีกายภอนฉัธถะ กายฤงถะเนมีธ กายแสณงเอกสายเข้าบยะชุภ แฤะกายออกเสีมงฤงคะแธธ 
5. ข้อภูฤกยยภกายอิสยะถี่ปู้ตือหุ้ธสาภายตฝิจายฒาให้เบ็ธปู้ยันภอนฉัธถะ 
6. ขั้ธดอธกายเข้าย่วภบยะชุภ 
7. ข้อนังคันนยษิัถเฉฝาะถ่ีเกี่มวกันกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธ 
8. แปธถี่สตาธถี่จัณบยะชุภ 
9. หธังสือภอนฉัธถะแนน ก. แนน ข. แฤะ แนน ค. 
10. ซองทุยกิจดอนยัน เฝื่อจัณส่งหธังสือภอนฉัธถะให้นยิษัถ (กยฒีภอนฉัธถะให้กยยภกายอิสยะ) 

 

     ณ้วมคฒะกยยภกายนยิษัถ แฝยธณ้า จิวเวฤยี่ จ ากัณ (ภหาชธ) ไณ้ภีภดิให้ก าหธณวัธประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในวันอังคารท่ี    
21 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา     
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เฝื่อฝิจายฒายะเนีมนวายะณังด่อไบธี้ :- 
 
วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: กายบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบยะจ าบี 2556 ไณ้จัณขึ้ธเภื่อวัธถี่ 21 เภษามธ 2557 โณมไณ้ภีกายจัณถ ายามงาธ
บยะชุภฟามใธ 14 วัธธันแด่วัธบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธ ซึ่งไณ้ส่งให้ดฤาณหฤักถยัฝม์แห่งบยะเถศไถม  แฤะ
กยะถยวงฝาฒิชม์ฟามใธยะมะเวฤาถี่ก าหธณแฤ้วโณมภียามฤะเอีมณของยามงาธกายบยะชุภดาภเอกสาย
บยะกอนกายฝิจายฒาวายะถี่ 1 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คฒะกยยภกายฝิจายฒาแฤ้วเห็ธว่า ยามงาธกายบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธ ไณ้นัธถึกตูกด้องดาภควาภเบ็ธจยิง
เห็ธสภควยให้ถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธยันยองยามงาธกายบยะชุภณังกฤ่าว แฤะนยิษัถฯ ไณ้ภีกายเปมแฝย่ยามงาธกาย

บยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบยะจ าบี 2556 ใธเว็นไซด์ของนยิษัถ www.pranda.com หยือ www.pranda.co.th 
 

วาระที่ 2   รับทราบรายงานประจ าปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท  
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  ดาภฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ ฝ.ศ. 2535 ภาดยา 113 แฤะข้อนังคันของนยิษัถ ข้อ39 แฤะข้อ 43 

ก าหธณให้ถี่บยะชุภสาภัญบยะจ าบี ฝิจายฒายามงาธของคฒะกยยภกายถี่แสณงตึงปฤกายณ าเธิธงาธของนยิษัถ
ใธยอนบีถี่ป่าธภาแฤะด้องจัณส่งยามงาธบยะจ าบีของคฒะกยยภกายฝย้อภกันหธังสือธัณบยะชุภสาภัญบยะจ าบี
ให้ปู้ตือหุ้ธไณ้ยันถยาน นยิษัถฯ ไณ้สยุบปฤกายณ าเธิธงาธถี่ป่าธภาแฤะกายเบฤี่มธแบฤงถี่ส าคัญถี่เกิณขึ้ธใธยอน
บี 2557 ซึ่งบยากญอมู่ใธยามงาธบยะจ าบี 2557 ของนยิษัถ (Annual Report) ดาภเอกสายแธน 

ความเห็นคณะกรรมการ :   วายะธี้เบ็ธเยื่องถี่ยามงาธเฝื่อถยาน จึงไภ่ด้องภีกายฤงภดิ 
 



2 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557         

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2557 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ดาภฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ ฝ.ศ. 2535 ภาดยา 112 แฤะข้อนังคันของนยิษัถ ข้อ 42 ซ่ึงก าหธณให้

นยิษัถ ด้องจัณถ างนแสณงฏาธะกายเงิธแฤะงนก าไยขาณถุธ ฒ วัธสิ้ธสุณของยอนบีของนยิษัถเสธอด่อถี่บยะชุภปู้
ตือหุ้ธใธกายบยะชุภสาภัญบยะจ าบี เฝื่อฝิจายฒาอธุภัดิ ฝย้อภถั้งให้ปู้สอนนัญชีดยวจสอนก่อธธ าเสธอให้ปู้ตือ
หุ้ธฝิจายฒาอธุภัด ิ

ความเห็นคณะกรรมการ :   เห็ธสภควยเสธอถี่บยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธฝิจายฒาอธุภัดิงนแสณงฏาธะกายเงิธแฤะงนก าไยขาณถุธบยะจ าบี 2557 
สิ้ธสุณวัธถี่ 31 ทัธวาคภ 2557 ซึ่งไณ้ป่าธกายดยวจสอนจากปู้สอนนัญชีของนยิษัถ ส าธักงาธ อีวาม จ ากัณ แฤะ
ไณ้ป่าธกายฝิจายฒาจากคฒะกยยภกายดยวจสอนแฤ้ว ซึ่งแสณงฏาธะกายเงิธแฤะปฤกายณ าเธิธงาธของนยิษัถใธ
บี 2557 แฤะบี 2556 โณมสยุบสายะส าคัญไณ้ณังธี้ 

 
ข้อภูฤงนแสณงฏาธะกายเงธิแฤะงนก าไยขาณถุธ (นางส่วธ) ของนยิษัถ 

                หธ่วม : ฤ้าธนาถ 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2557 2557 2557 2556 

สิธถยัฝม์ยวภ 4,598 4,534 4,533 4,435 

หธี้สิธยวภ 1,877 1,889 1,342 1,340 

ยามไณ้ยวภ 3,341 3,777 2,412 2,906 

ก าไยส่วธถี่เบ็ธของปู้ตือหุ้ธของนยิษัถฯ 146 165 147 220 

ก าไยส่วธถี่เบ็ธของปู้ตอืหุ้ธของนยษิถัฯ        
ด่อหุ้ธ (นาถ/หุ้ธ) 

0.3554 0.4040 0.3581 0.5393 

 

โณมภียามฤะเอีมณบยากญใธยามงาธบยะจ าบี 2557 (Annual Report) ซึ่งไณ้จัณส่งให้ปู้ตือหุ้ธฝย้อภหธังสือ  
เชญิบยะชุภใธคยั้งธี้ ดาภเอกสายแธน 

 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ส าหยันบี 2557 ปฤกายณ าเธิธงาธของนยิษัถฯ ภีก าไยส่วธถ่ีเบ็ธของปู้ตือหุ้ธของนยิษัถฯ จ าธวธ 219.73    
ฤ้าธนาถ ภีปฤให้นยิษัถฯ สาภายตจ่ามเงิธบัธปฤให้แก่ปู้ตือหุ้ธไณ้ ดาภธัมภาดยา 115 แห่ งฝยะยาชนัญญัดิ
นยิษัถภหาชธจ ากัณ ฝ.ศ. 2535 แฤะข้อนังคันของนยิษัถข้อ 44 ธอกจากธี้นยิษัถฯ ไณ้จัณสยยก าไยบยะจ าบีเข้า
เบ็ธเงิธส ายองดาภกญหภามย้อมฤะ 5 ของก าไยสุถทิ จธกว่าส ายองจะภีจ าธวธเถ่ากันย้อมฤะ 10 ของถุธจณ
ถะเนีมธ ดาภธัมภาดยา 116 แห่งฝยะยาชนัญญัดิฉนันเณีมวกัธ แฤะข้อนังคันของนยิษัถข้อ 45  

 
นยิษัถฯ ภีธโมนามถี่จะจ่ามเงิธบัธปฤใธอัดยาไภ่เกิธย้อมฤะ 60 ของก าไยจากงนกายเงิธ เฉฝาะกิจกาย โณม
คฒะกยยภกายนยิษัถจะฝิจายฒาตึงก าไยจากกายณ าเธิธงาธ เงิธถุธหภุธเวีมธ เงิธฤงถุธใธสิธถยัฝม์ตาวย 

เงื่อธไขถางกายเงิธ แฤะกายด้ังส ายองถุธดาภถี่กญหภามก าหธณ ถั้งใธบัจจุนัธแฤะใธอธาคด 
ความเห็นคณะกรรมการ คฒะกยยภกายฝิจายฒาแฤ้วเห็ธว่า ปูต้ือหุ้ธควยฝิจายฒาจัณสยยก าไยแฤะฝิจายฒาอธภุัดิจ่ามเงิธบัธปฤบยะจ าบี

ส าหยันปฤกายณ าเธธิงาธบี 2557 ณังยามฤะเอีมณด่อไบธี้  
1. เสธอให้ถี่บยะชุภยันถยานกายจัณสยยเงิธก าไยสุถทิบยะจ าบีส่วธหธึ่งไว้เบ็ธถุธส ายองดาภกฎหภามซึ่ง

นยิษัถฯ ไณ้จัณสยยเบ็ธถุธส ายองคยน 41 ฤ้าธนาถ 

2. เสธอให้ถี่บยะชุภฝิจายฒาอธุภัดิกายจ่ามเงิธบัธปฤ ส าหยันปฤกายณ าเธิธงาธบยะจ าบี 255 7 ใธอัดยา 
หุ้ธฤะ 0.15 นาถ ของกิจกายถี่ไณ้ยันมกเว้ธฟาษีเงิธไณ้ธิดินุคคฤถั้งจ าธวธให้แก่ปู้ตือหุ้ธ ให้แก่ปู้ตือหุ้ธ       
ซึ่งคฒะกยยภกายนยิษัถภีภดิวัธก าหธณยามชื่อปู้ตือหุ้ธถี่ภีสิถทิยันเงิธบัธปฤใธวัธถี่ 18 ภีธาคภ 2558      

         

แฤะให้ยวนยวภยามชื่อดาภภาดยา 225 ของฝยะยาชนัญญัดิหฤักถยัฝม์แฤะดฤาณหฤักถยัฝม์ โณมวิที    

บิณสภุณถะเนีมธใธวัธถ่ี 17 ภีธาคภ 2558 แฤะก าหธณจ่ามเงิธบัธปฤใธวัธถ่ี 8 ฝรษฟาคภ 2558 
 

ถั้งธี้จ าธวธเงิธบัธปฤถี่คฒะกยยภกายนยิษัถอธุภัดิจ่ามณังกฤ่าว คิณเบ็ธย้อมฤะ 41.89 ของก าไยส่วธถี่เบ็ธของ 
ปู้ตือหุ้ธของนยิษัถฯ จากงนกายเงิธเฉฝาะกิจกาย ซึ่งเบ็ธไบดาภธโมนามกายจ่ามเงิธบัธปฤของนยิษัถแฤะ
จัณสยยก าไยสุถทิส่วธถี่เหฤือเบ็ธก าไยสะสภของนยิษัถฯ 

 
ถั้งธี้ไณ้เบยีมนเถีมนกายจ่ามเงิธบัธปฤบยะจ าบี 2553 - 2557 เฝื่อบยะกอนกายฝิจายฒาดาภเอกสาย
บยะกอนกายฝิจายฒา วายะถี่ 4 

 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัท จากเณิภ 410,000,000 นาถ เบ็ธถุธจณถะเนีมธใหภ่ 409,529,000 นาถ โณมวิทีดัณหุ้ธสาภัญ

จณถะเนีมธถี่คงเหฤือจากกายออกแฤะเสธอขามในส าคัญแสณงสิถทิถี่จะซื้อหุ้ธสาภัญของนยิษัถฯ  ให้แก่กยยภกายแฤะฝธักงาธของ

นยิษัถฯ แฤะ/หยือนยิษัถม่อม (ESOP) ซึ่งปู้ตือในส าคัญแสณงสิถทิของนยิษัถ ไภ่ใช้สิถทิแบฤงสฟาฝในส าคัญแสณงสิถทิเบ็ธหุ้ธสาภัญ
จ าธวธ 471,000 หุ้ธ ภูฤค่าถี่ดยาไว้หุ้ธฤะ 1 นาถ แฤะแก้ไขหธังสือนยิคฒห์สธทิของนยิษัถ ข้อ 4. เฝื่อให้สอณคฤ้องกันกายฤณถุธ   
จณถะเนีมธ 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ดาภฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ ฝ.ศ. 2535 ภาดยา 139 แฤะภาดยา 140 นยิษัถจะด้องฤณถุธจณ

ถะเนีมธถี่มังภิไณ้ออกจ าหธ่าม เธื่องณ้วมนยิษถภีถุธจณถะเนีมธไว้เบ็ธจ าธวธเงิธ 410,000,000 นาถ แด่ภีถุธ
จณถะเนีมธช ายะแฤ้วเบ็ธเงิธจ าธวธ 409,529,000 นาถ ถั้งธี้ภีสาเหดุภาจากกายออกแฤะเสธอขามในส าคัญ
แสณงสิถทิถี่จะซ้ือหุ้ธสาภัญของนยิษัถฯ ให้แก่กยยภกายแฤะฝธักงาธของนยิษัถฯ แฤะ/หยือนยิษัถม่อม (ESOP) 
ซึ่งปู้ตือในส าคัญแสณงสิถทิของนยิษัถ  ไภ่ใช้สิถทิแบฤงสฟาฝในส าคัญแสณงสิถทิเบ็ธหุ้ธสาภัญจ าธวธ 471,000 
ณังธั้ธ จะด้องฤณถุธจณถะเนีมธนยิษัถจากจ าธวธ 410,000,000 นาถ เบ็ธจ าธวธ 409,529,000 นาถ โณมกาย
ดัณหุ้ธสาภัญถี่จ าหธ่ามไภ่ไณ้จ าธวธ 471,000 หุ้ธ ภูฤค่าถี่ดยาไว้หุ้ธฤะ 1 นาถ แฤะแก้ไขหธังสือนยิคฒห์สธทิ
ของนยิษัถ ข้อ 4. เฝื่อให้สอณคฤ้องกันกายฤณถุธจณถะเนีมธ ณังธี้ 

 
 
 
 
 
 
 
ความเห็นคณะกรรมการ : คฒะกยยภกายฝิจายฒาแฤ้วเห็ธว่าถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธควยฝิจายฒาอธุภัดิฤณถุธจณถะเนีมธ แฤะแก้ไขหธังสือ

นยคิฒห์สธทิของนยิษัถณังกฤ่าว  
 

วายะธี้ด้องป่าธภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงไภ่ธ้อมกว่าสาภใธสี่ของจ าธวธเสีมงถั้งหภณของปู้ตือหุ้ธถี่ภาบยะชุภ
แฤะภีสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธ ดาภข้อนังคันข้อถี่ 38 หธ้า 35 
 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :         นยิษัถฯ ภีควาภบยะสงค์จะออกแฤะเสธอขามหุ้ธกู้ของนยิษัถใธวงเงิธไภ่เกิธ 500 ฤ้าธนาถ เฝื่อธ าเงิธณังกฤ่าว
ไบใช้เบ็ธเงิธถุธหภุธเวีมธของนยิษัถฯ โณมภียามฤะเอีมณเนื้องด้ธ ณังธี้ 

วัตถุประสงค์          :   เงิธถุธหภุธเวีมธของนยิษัถฯ  
ชนิด :   หุ้ธกู้ถุกบยะเฟถแฤะยูบแนน (ภีหฤักบยะกัธหยือไภ่ภีหฤักบยะกัธ) ถั้งธี้ขึ้ธอมู่กันควาภเหภาะสภของสฟาวะ 

    ดฤาณใธขฒะออกแฤะเสธอขามหุ้ธกู้ใธแด่ฤะคยาว 

 “ข้อ 4.  ถุธจณถะเนีมธจ าธวธ 409,529,000 นาถ (สี่ย้อมเก้าฤ้าธห้าแสธสองหภื่ธเก้าฝัธนาถ) 
 แน่งออกเบ็ธ 409,529,000 หุ้ธ (สี่ย้อมเก้าฤ้าธห้าแสธสองหภื่ธเก้าฝัธหุ้ธ) 
 ภูฤค่าหุ้ธฤะ        1 นาถ (หธึ่งนาถ) 
 โดยแบ่งออกเป็น    
 หุ้ธสาภัญ 409,529,000 หุ้ธ (สี่ย้อมเก้าฤ้าธห้าแสธสองหภื่ธเก้าฝัธหุ้ธ) 
 หุ้ธนุยิภสิถท ิ       -ไภ่ภี- หุ้ธ (………………………………………...)” 



3บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557

         

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2557 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ดาภฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ ฝ.ศ. 2535 ภาดยา 112 แฤะข้อนังคันของนยิษัถ ข้อ 42 ซ่ึงก าหธณให้

นยิษัถ ด้องจัณถ างนแสณงฏาธะกายเงิธแฤะงนก าไยขาณถุธ ฒ วัธสิ้ธสุณของยอนบีของนยิษัถเสธอด่อถี่บยะชุภปู้
ตือหุ้ธใธกายบยะชุภสาภัญบยะจ าบี เฝื่อฝิจายฒาอธุภัดิ ฝย้อภถั้งให้ปู้สอนนัญชีดยวจสอนก่อธธ าเสธอให้ปู้ตือ
หุ้ธฝิจายฒาอธุภัด ิ

ความเห็นคณะกรรมการ :   เห็ธสภควยเสธอถี่บยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธฝิจายฒาอธุภัดิงนแสณงฏาธะกายเงิธแฤะงนก าไยขาณถุธบยะจ าบี 2557 
สิ้ธสุณวัธถี่ 31 ทัธวาคภ 2557 ซึ่งไณ้ป่าธกายดยวจสอนจากปู้สอนนัญชีของนยิษัถ ส าธักงาธ อีวาม จ ากัณ แฤะ
ไณ้ป่าธกายฝิจายฒาจากคฒะกยยภกายดยวจสอนแฤ้ว ซึ่งแสณงฏาธะกายเงิธแฤะปฤกายณ าเธิธงาธของนยิษัถใธ
บี 2557 แฤะบี 2556 โณมสยุบสายะส าคัญไณ้ณังธี้ 

 
ข้อภูฤงนแสณงฏาธะกายเงธิแฤะงนก าไยขาณถุธ (นางส่วธ) ของนยิษัถ 

                หธ่วม : ฤ้าธนาถ 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2557 2557 2557 2556 

สิธถยัฝม์ยวภ 4,598 4,534 4,533 4,435 

หธี้สิธยวภ 1,877 1,889 1,342 1,340 

ยามไณ้ยวภ 3,341 3,777 2,412 2,906 

ก าไยส่วธถี่เบ็ธของปู้ตือหุ้ธของนยิษัถฯ 146 165 147 220 

ก าไยส่วธถี่เบ็ธของปู้ตอืหุ้ธของนยษิถัฯ        
ด่อหุ้ธ (นาถ/หุ้ธ) 

0.3554 0.4040 0.3581 0.5393 

 

โณมภียามฤะเอีมณบยากญใธยามงาธบยะจ าบี 2557 (Annual Report) ซึ่งไณ้จัณส่งให้ปู้ตือหุ้ธฝย้อภหธังสือ  
เชญิบยะชุภใธคยั้งธี้ ดาภเอกสายแธน 

 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ส าหยันบี 2557 ปฤกายณ าเธิธงาธของนยิษัถฯ ภีก าไยส่วธถ่ีเบ็ธของปู้ตือหุ้ธของนยิษัถฯ จ าธวธ 219.73    
ฤ้าธนาถ ภีปฤให้นยิษัถฯ สาภายตจ่ามเงิธบัธปฤให้แก่ปู้ตือหุ้ธไณ้ ดาภธัมภาดยา 115 แห่ งฝยะยาชนัญญัดิ
นยิษัถภหาชธจ ากัณ ฝ.ศ. 2535 แฤะข้อนังคันของนยิษัถข้อ 44 ธอกจากธี้นยิษัถฯ ไณ้จัณสยยก าไยบยะจ าบีเข้า
เบ็ธเงิธส ายองดาภกญหภามย้อมฤะ 5 ของก าไยสุถทิ จธกว่าส ายองจะภีจ าธวธเถ่ากันย้อมฤะ 10 ของถุธจณ
ถะเนีมธ ดาภธัมภาดยา 116 แห่งฝยะยาชนัญญัดิฉนันเณีมวกัธ แฤะข้อนังคันของนยิษัถข้อ 45  

 
นยิษัถฯ ภีธโมนามถี่จะจ่ามเงิธบัธปฤใธอัดยาไภ่เกิธย้อมฤะ 60 ของก าไยจากงนกายเงิธ เฉฝาะกิจกาย โณม
คฒะกยยภกายนยิษัถจะฝิจายฒาตึงก าไยจากกายณ าเธิธงาธ เงิธถุธหภุธเวีมธ เงิธฤงถุธใธสิธถยัฝม์ตาวย 

เงื่อธไขถางกายเงิธ แฤะกายด้ังส ายองถุธดาภถี่กญหภามก าหธณ ถั้งใธบัจจุนัธแฤะใธอธาคด 
ความเห็นคณะกรรมการ คฒะกยยภกายฝิจายฒาแฤ้วเห็ธว่า ปูต้ือหุ้ธควยฝิจายฒาจัณสยยก าไยแฤะฝิจายฒาอธภุัดิจ่ามเงิธบัธปฤบยะจ าบี

ส าหยันปฤกายณ าเธธิงาธบี 2557 ณังยามฤะเอีมณด่อไบธี้  
1. เสธอให้ถี่บยะชุภยันถยานกายจัณสยยเงิธก าไยสุถทิบยะจ าบีส่วธหธึ่งไว้เบ็ธถุธส ายองดาภกฎหภามซึ่ง

นยิษัถฯ ไณ้จัณสยยเบ็ธถุธส ายองคยน 41 ฤ้าธนาถ 

2. เสธอให้ถี่บยะชุภฝิจายฒาอธุภัดิกายจ่ามเงิธบัธปฤ ส าหยันปฤกายณ าเธิธงาธบยะจ าบี 255 7 ใธอัดยา 
หุ้ธฤะ 0.15 นาถ ของกิจกายถี่ไณ้ยันมกเว้ธฟาษีเงิธไณ้ธิดินุคคฤถั้งจ าธวธให้แก่ปู้ตือหุ้ธ ให้แก่ปู้ตือหุ้ธ       
ซึ่งคฒะกยยภกายนยิษัถภีภดิวัธก าหธณยามชื่อปู้ตือหุ้ธถี่ภีสิถทิยันเงิธบัธปฤใธวัธถี่ 18 ภีธาคภ 2558      

         

แฤะให้ยวนยวภยามชื่อดาภภาดยา 225 ของฝยะยาชนัญญัดิหฤักถยัฝม์แฤะดฤาณหฤักถยัฝม์ โณมวิที    

บิณสภุณถะเนีมธใธวัธถ่ี 17 ภีธาคภ 2558 แฤะก าหธณจ่ามเงิธบัธปฤใธวัธถ่ี 8 ฝรษฟาคภ 2558 
 

ถั้งธี้จ าธวธเงิธบัธปฤถี่คฒะกยยภกายนยิษัถอธุภัดิจ่ามณังกฤ่าว คิณเบ็ธย้อมฤะ 41.89 ของก าไยส่วธถี่เบ็ธของ 
ปู้ตือหุ้ธของนยิษัถฯ จากงนกายเงิธเฉฝาะกิจกาย ซึ่งเบ็ธไบดาภธโมนามกายจ่ามเงิธบัธปฤของนยิษัถแฤะ
จัณสยยก าไยสุถทิส่วธถี่เหฤือเบ็ธก าไยสะสภของนยิษัถฯ 

 
ถั้งธี้ไณ้เบยีมนเถีมนกายจ่ามเงิธบัธปฤบยะจ าบี 2553 - 2557 เฝื่อบยะกอนกายฝิจายฒาดาภเอกสาย
บยะกอนกายฝิจายฒา วายะถี่ 4 

 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัท จากเณิภ 410,000,000 นาถ เบ็ธถุธจณถะเนีมธใหภ่ 409,529,000 นาถ โณมวิทีดัณหุ้ธสาภัญ

จณถะเนีมธถี่คงเหฤือจากกายออกแฤะเสธอขามในส าคัญแสณงสิถทิถี่จะซื้อหุ้ธสาภัญของนยิษัถฯ  ให้แก่กยยภกายแฤะฝธักงาธของ

นยิษัถฯ แฤะ/หยือนยิษัถม่อม (ESOP) ซึ่งปู้ตือในส าคัญแสณงสิถทิของนยิษัถ ไภ่ใช้สิถทิแบฤงสฟาฝในส าคัญแสณงสิถทิเบ็ธหุ้ธสาภัญ
จ าธวธ 471,000 หุ้ธ ภูฤค่าถี่ดยาไว้หุ้ธฤะ 1 นาถ แฤะแก้ไขหธังสือนยิคฒห์สธทิของนยิษัถ ข้อ 4. เฝื่อให้สอณคฤ้องกันกายฤณถุธ   
จณถะเนีมธ 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ดาภฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ ฝ.ศ. 2535 ภาดยา 139 แฤะภาดยา 140 นยิษัถจะด้องฤณถุธจณ

ถะเนีมธถี่มังภิไณ้ออกจ าหธ่าม เธื่องณ้วมนยิษถภีถุธจณถะเนีมธไว้เบ็ธจ าธวธเงิธ 410,000,000 นาถ แด่ภีถุธ
จณถะเนีมธช ายะแฤ้วเบ็ธเงิธจ าธวธ 409,529,000 นาถ ถั้งธี้ภีสาเหดุภาจากกายออกแฤะเสธอขามในส าคัญ
แสณงสิถทิถี่จะซ้ือหุ้ธสาภัญของนยิษัถฯ ให้แก่กยยภกายแฤะฝธักงาธของนยิษัถฯ แฤะ/หยือนยิษัถม่อม (ESOP) 
ซึ่งปู้ตือในส าคัญแสณงสิถทิของนยิษัถ  ไภ่ใช้สิถทิแบฤงสฟาฝในส าคัญแสณงสิถทิเบ็ธหุ้ธสาภัญจ าธวธ 471,000 
ณังธั้ธ จะด้องฤณถุธจณถะเนีมธนยิษัถจากจ าธวธ 410,000,000 นาถ เบ็ธจ าธวธ 409,529,000 นาถ โณมกาย
ดัณหุ้ธสาภัญถี่จ าหธ่ามไภ่ไณ้จ าธวธ 471,000 หุ้ธ ภูฤค่าถี่ดยาไว้หุ้ธฤะ 1 นาถ แฤะแก้ไขหธังสือนยิคฒห์สธทิ
ของนยิษัถ ข้อ 4. เฝื่อให้สอณคฤ้องกันกายฤณถุธจณถะเนีมธ ณังธี้ 

 
 
 
 
 
 
 
ความเห็นคณะกรรมการ : คฒะกยยภกายฝิจายฒาแฤ้วเห็ธว่าถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธควยฝิจายฒาอธุภัดิฤณถุธจณถะเนีมธ แฤะแก้ไขหธังสือ

นยคิฒห์สธทิของนยิษัถณังกฤ่าว  
 

วายะธี้ด้องป่าธภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงไภ่ธ้อมกว่าสาภใธสี่ของจ าธวธเสีมงถั้งหภณของปู้ตือหุ้ธถี่ภาบยะชุภ
แฤะภีสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธ ดาภข้อนังคันข้อถี่ 38 หธ้า 35 
 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :         นยิษัถฯ ภีควาภบยะสงค์จะออกแฤะเสธอขามหุ้ธกู้ของนยิษัถใธวงเงิธไภ่เกิธ 500 ฤ้าธนาถ เฝื่อธ าเงิธณังกฤ่าว
ไบใช้เบ็ธเงิธถุธหภุธเวีมธของนยิษัถฯ โณมภียามฤะเอีมณเนื้องด้ธ ณังธี้ 

วัตถุประสงค์          :   เงิธถุธหภุธเวีมธของนยิษัถฯ  
ชนิด :   หุ้ธกู้ถุกบยะเฟถแฤะยูบแนน (ภีหฤักบยะกัธหยือไภ่ภีหฤักบยะกัธ) ถั้งธี้ขึ้ธอมู่กันควาภเหภาะสภของสฟาวะ 

    ดฤาณใธขฒะออกแฤะเสธอขามหุ้ธกู้ใธแด่ฤะคยาว 

 “ข้อ 4.  ถุธจณถะเนีมธจ าธวธ 409,529,000 นาถ (สี่ย้อมเก้าฤ้าธห้าแสธสองหภื่ธเก้าฝัธนาถ) 
 แน่งออกเบ็ธ 409,529,000 หุ้ธ (สี่ย้อมเก้าฤ้าธห้าแสธสองหภื่ธเก้าฝัธหุ้ธ) 
 ภูฤค่าหุ้ธฤะ        1 นาถ (หธึ่งนาถ) 
 โดยแบ่งออกเป็น    
 หุ้ธสาภัญ 409,529,000 หุ้ธ (สี่ย้อมเก้าฤ้าธห้าแสธสองหภื่ธเก้าฝัธหุ้ธ) 
 หุ้ธนุยิภสิถทิ       -ไภ่ภี- หุ้ธ (………………………………………...)” 

:

:



4 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557

         

 
สกุลเงิน เงิธนาถ ลฤะ/หยือเงิธสกุฤด่างบยะเถศ โณมใช้อัดยาลฤกเบฤี่มธใธขฒะถี่ภีกายออกลฤะเสธอขามหุ้ธกู้ใธ  

ลด่ฤะคยาว 
มูลค่ารวมของหุ้นกู้     ไภ่เกิธ 500 ฤ้าธนาถ หยือใธสกุฤเงิธอื่ธใธจ าธวธถี่เถีมนเถ่า 

ถั้งธี้ นยิษัถฯ สาภายตออกลฤะเสธอขามหุ้ธกู้เฝิ่ภเดิภ ลฤะ/หยือ ออกลฤะเสธอขามหุ้ธกู้เฝื่อถณลถธหุ้ธกู้
เณิภถี่ภีกายไต่ตอธไบลฤ้วไณ้ ฟามใธวงเงิธณังกฤ่าว โณมหุ้ธกู้ถี่นยิษัถฯ ออกจ าหธ่ามลฤ้วใธ ขฒะใณ
ขฒะหธึ่งจะด้องภีจ าธวธเงิธไภ่เกิธวงเงิธณังกฤ่าว 

อายุ ไภ่เกิธ 5 บี ธันดั้งลด่วัธออกหุ้ธกู้ใธลด่ฤะคยาว 
การเสนอขาย 
 

เสธอขามหุ้ธกู้ใธคยาวเณีมวหยือหฤามคยาวลฤะ /หยือเบ็ธโคยงกาย ลฤะ/หยือใธฤักษฒะหภุธเวีมธ 
(revolving) ให้ลก่บยะชาชธถั่วไบ ลฤะ/หยือให้ลก่ปู้ฤงถุธโณมเฉฝาะเจาะจงลฤะ/หยือปู้ฤงถุธบยะเฟถสตานัธ
ใธบยะเถศลฤะ/หยือใธด่างบยะเถศใธคยาวเณีมวกัธหยือด่างคยาวกัธดาภบยะกาศคฒะกยยภกาย ก.ฤ.ด. 
ลฤะ/หยือส าธักงาธ ก.ฤ.ด. ลฤะ/หยือกญยะเนีมนอื่ธๆถี่เกี่มวข้องถี่ภีปฤใช้นังคันใธขฒะถี่ออกลฤะเสธอขาม
หุ้ธกู้ธั้ธ 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

ปู้ตือหุ้ธกู้อาจภีหยือไภ่ภีสิถทิขอไต่ตอธหุ้ธกู้คืธก่อธก าหธณลฤะนยิษัถภีหยือไภ่ภีสิถทิขอไต่ตอธหุ้ธกู้คืธก่อธ
ก าหธณถั้งธี้เบ็ธไบดาภข้อดกฤงลฤะเงื่อธไขใธกายออกหุ้ธกู้ใธลด่ ฤะคยาว 

อัตราดอกเบี้ย 
 

ขึ้ธอมู่กันสฟาวะดฤาณใธขฒะถี่ออกลฤะเสธอขามหุ้ธกู้หยือดาภข้อดกฤงลฤะเงื่อธไขของหุ้ธกู้ถี่ไณ้ออกใธ
คยาวธั้ธถั้งธี้ให้อมู่ฟามใด้นังคันของบยะกาศคฒะกยยภกายก .ฤ.ด. ลฤะ/หยือส าธักงาธก.ฤ.ด. ลฤะ/หยือ
บยะกาศหยือกญยะเนีมนอื่ธๆถี่เกี่มวข้องถี่ภีปฤใช้นังคันใธขฒะถี่ออกลฤะเสธอขามหุ้ธกู้ใธลด่ฤะคยาว 

อ านาจก าหนด
รายละเอียดอื่นๆ 
 

ภอนหภามให้คฒะกยยภกายนยิหายยวภตึงนุคคฤถี่คฒะกยยภกายนยิหายภอนหภามให้ภีอ าธาจณังด่อไบธี้ 
1) ก าหธณยามฤะเอีมณด่างๆ ถี่เกี่มวข้องกันหุ้ธกู้ยวภตึงบยะเฟถ ชื่อ อัดยาณอกเนี้ม อามุกายไต่ตอธ 

กายลด่งดั้งปู้ลถธปู้ตือหุ้ธกู้ กายลด่งด้ังธามถะเนีมธหุ้ธกู้ ดฤอณจธก าหธณยามฤะเอีมณถี่เกี่มวข้องกัน
กายเสธอขามซึ่งยวภตึงลด่ไภ่จ ากัณเฝีมง ยาคา วิทีกาย ลฤะยะมะเวฤาเสธอขามลฤะจัณสยย 

2) ลด่งดั้งถี่บยึกษาถางกายเงิธลฤะ/หยือปู้จัณจ าหธ่ามหฤักถยัฝม์ลฤะ/หยือสตานัธกายจัณอัธณันควาภ
ธ่าเชื่อตือของปู้ออกหฤักถยัฝม์ลฤะ/หยือหฤักถยัฝม์ลฤะ/หยือนุคคฤอื่ธใณใธกยฒีถี่จะด้องภีกายลด่งดั้ง
ดาภกญเกฒฐ์ถี่เกี่มวข้องหยือใธกยฒีอื่ธใณดาภถี่เห็ธควย 

3) ดิณด่อ เจยจา เข้าถ า ฤงธาภ ลก้ไข สัญญาลฤะ/หยือเอกสายด่างๆยวภตึงดิณด่อให้ข้อภูฤมื่ธเอกสาย
หฤักฏาธกันส าธักงาธก.ฤ.ด. ลฤะ/หยือหธ่วมงาธอื่ธใณถี่เกี่มวข้องกันกายออกลฤะเสธอขามหุ้ธกู้
ณังกฤ่าวดฤอณจธณ าเธิธกายใณๆ ถี่เกี่มวข้องหยือจ าเบ็ธไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธควย 

ความเห็นคณะกรรมการ : คฒะกยยภกายฝิจายฒาลฤ้วเห็ธว่าถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธควยฝิจายฒาอธุภัดิกายออกลฤะเสธอขามหุ้ธกู้วงเงิธ 
ไภ่เกิธ 500 ฤ้าธนาถ 

 
วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ณ้วมข้อนังคันของนยิษัถฯ ข้อ 19 ก าหธณให้กยยภกายจ าธวธหธึ่งใธสาภ หยือจ าธวธ 3 คธ จากจ าธวธ

กยยภกายถั้งหภณของนยิษัถถี่ภีอมู่ 10 คธ จะด้องฝ้ธด าลหธ่งดาภวายะใธกายบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบยะจ าบถีกุ

บี จึงด้องเสธอด่อปู้ตือหุ้ธเฝื่อฝิจายฒาลด่งดั้งกยยภกายลถธกยยภกายถี่ออกดาภวายะ โณม ปู้ตือหุ้ธสาภายต
ลด่งดั้งกยยภกายถี่คยนวายะกฤันเข้ายันด าลหธ่งด่ออีกวายะก็ไณ้ โณมคฒะกยยภกายสยยหาลฤะก าหธณ
ค่าดอนลถธฝิจายฒาซึ่งไภ่ยวภกยยภกายถ่าธถี่ภีส่วธไณ้เสีมไณ้ฝิจายฒาลฤ้วว่ากยยภกายถั้ง 3 ถ่าธ ภีคุฒสภนัดิ
คยนต้วธดาภฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ ลฤะภีควาภยู้ ควาภสาภายต บยะสนกายฒ์ใธทุยกิจถี่เกี่มวข้อง
กันกายณ าเธิธงาธของนยิษัถ สาภายตถี่จะช่วมฝัฑธานยิษัถไณ้ จึงเห็ธควยเฤือกดั้งเบ็ธกยยภกายของนยิษัถด่อ
อีกวายะหธึ่ง 
 

:

:

:

:

:

:

:

         

ความเห็นคณะกรรมการ:  คฒะกยยภกายนยิษัถซึ่งไภ่ยวภกยยภกายปู้ภีส่วธไณ้เสีมไณ้ฝิจายฒาแฤ้ว เห็ธชอนดาภกายฝิจายฒาของ
คฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธว่าควยเสธอให้ปู้ตือหุ้ธฝิจายฒาเฤือกดั้งกยยภกายถี่คยนก าหธณ
ด้องออกดาภวายะจ าธวธ 3 คธ กฤันเข้าเบ็ธกยยภกายด่อไบอีกวายะหธึ่ง ณังยามชื่อด่อไบธี้ 

    1) ธามวียะชัม ดัธดิกุฤ 
2) ธามบยาโภถม ์ เดีมสุวยยฒ์ 

    3) ธางยวิฏา ฝงศ์ธุชิด 
ถั้งธี้ ข้อภูฤบยะวัดิโณมสังเขบของกยยภกายถั้งถี่เสธอเฤือกดั้งกยยภกายแถธกยยภกายถี่ด้องออกดาภวายะ แฤะ
แด่งดั้งเข้าใหภ่ บยากญดาภเอกสายบยะกอนกายฝิจายฒาวายะถี่ 7 

 

ส าหยันคุฒสภนัดิของกยยภกายอิสยะสาภายตณูยามฤะเอีมณไณ้ถ่ีหัวข้อ “กายก ากันณูแฤกิจกาย” ใธยามงาธ
บยะจ าบีของนยิษัถ 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2558 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: หฤักเกฒฐ์กายฝิจายฒาก าหธณค่าดอนแถธกยยภกายนยิษัถ ไณ้ยันกายเสธอจากคฒะกยยภกายสยยหาแฤะ

ก าหธณค่าดอนแถธ ให้ฝิจายฒา จากปฤบยะกอนกายของนยิษัถ แฤะควาภเหภาะสภกันฟายะหธ้าถี่ ควาภ
ยันปิณชอน ปฤงาธแฤะปฤบยะโมชธ์ถี่ไณ้ยันจากกยยภกายใธแด่ฤะถ่าธภาเบ็ธเกฒฐ์ใธกายฝิจายฒา  

ความเห็นคณะกรรมการ: คฒะกยยภกายฝิจายฒาแฤ้วเห็ธชอนกันข้อเสธอของคฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ จึงขอเสธอ 
ปู้ตือหุ้ธฝิจายฒาอธุภัดิให้จัณสยยค่าดอนแถธกยยภกายบยะจ าบี 2558 จ าธวธวงเงิธไภ่เกิธ 12.0 ฤ้าธนาถ แฤะ
เห็ธควยให้ยามงาธกายจ่ามปฤดอนแถธแก่คฒะกยยภกายนยิษัถ แฤะคฒะกยยภกายนยิหายใธบี 2558 ให้ถี่
บยะชุภยันถยานณังยามฤะเอีมณดาภเอกสายบยะกอนกายฝิจายฒาวายะถี่ 8 

 
วาระที่ 9    พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2558 และก าหนดค่าสอบบัญชี 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:    ดาภนถนัญญัดิภาดยา 120 แห่งฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ ฝ.ศ. 2535 ให้ถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธสาภัญ

บยะจ าบีแด่งดั้งปู้สอนนัญชีแฤะก าหธณจ าธวธเงิธค่าสอนนัญชีของนยิษัถถุกบี ถั้งธี้คฒะกยยภกายดยวจสอนไณ้
ภีกยะนวธกายฝิจายฒาคัณเฤือกปู้สอนนัญชีส าหยันบี 2558 แฤะเสธอคฒะกยยภกายนยิษัถฝิจายฒาธ าเสธอด่อถี่
บยะชุภปู้ตือหุ้ธเฝื่อฝิจายฒาแด่งดั้ง ปู้สอนนัญชีบยะจ าบี 2558 แฤะก าหธณค่าสอนนัญชี โณมเสธอแด่งดั้ง  
ธามฒยงค์ ฝัธดาวงษ์ ปู้สอนนัญชียันอธุญาดเฤขถ่ี 3315 หยือ ธางสาวศิยาฟยฒ์ เอื้ออธัธด์กุฤ ปู้สอนนัญชี  
ยันอธุญาดเฤขถี่ 3844  หยือ ธางสาววยาฝย บยะฟาศิยิกุฤ สอนนัญชียันอธุญาดเฤขถี่ 4579 แห่งนยิษัถ 
ส าธักงาธ อีวาม จ ากัณ เบ็ธปู้สอนนัญชีของนยิษัถฯ บยะจ าบี 2558 แฤะก าหธณค่ าสอนนัญชีบยะจ าบีเบ็ธ
จ าธวธเงิธไภ่เกิธ 2.56 ฤ้าธนาถ ใธกยฒีถี่ปู้สอนนัญชีณังกฤ่าวข้างด้ธไภ่สาภายตบฎินัดิหธ้าถี่ไณ้ ให้นยิษัถ 
ส าธักงาธ อีวาม จ ากัณ จัณหาปู้สอนนัญชียันอธุญาดอื่ธของส าธักงาธถ าหธ้าถี่ดยวจสอนนัญชีแฤะแสณง
ควาภเห็ธด่องนกายเงิธของนยิษัถฯ แถธปู้สอนนัญชีณังกฤ่าวไณ้ แฤะภีค่านยิกายอื่ธซึ่งเบ็ธค่าดยวจสอนนัดย
ส่งเสยิภกายฤงถุธจ าธวธเงิธไภ่เกิธ 0.12 ฤ้าธนาถ ยวภถั้งสิ้ธเบ็ธจ าธวธเงิธไภ่เกิธ 2.68 ฤ้าธนาถ 
 
โณมคฒะกยยภกายดยวจสอนภีควาภเห็ธว่านยิษัถ ส าธักงาธ อีวาม จ ากัณ ภีเคยือข่ามคยอนคฤุภเบ็ธถี่มอภยัน
ใธหฤามบยะเถศ ซ่ึงจะถ าให้ภาดยฏาธกายดยวจสอนนัญชีของนยิษัถอมู่ใธยะณันสากฤ โณมค่าสอนนัญชีถี่เสธอ
เข้าภาใธบี 2558 ภีควาภสภเหดุสภปฤ แฤะปู้สอนนัญชีถ้ัง 3 ยามยวภตึงนยิษัถ ส าธักงาธ อีวาม จ ากัณ ไภ่ภี

ควาภสัภฝัธท์หยือยามกายถ่ีอาจก่อให้เกิณควาภขัณแม้งถางปฤบยะโมชธ์กันนยิษัถแด่อม่างใณ ฝย้อภถ้ังเสธอ  
ค่าสอนนัญชีของนยิษัถม่อมให้ปู้ตือหุ้ธยันถยานณ้วม 

 
 



5บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557

         

 
สกุลเงิน เงิธนาถ ลฤะ/หยือเงิธสกุฤด่างบยะเถศ โณมใช้อัดยาลฤกเบฤี่มธใธขฒะถี่ภีกายออกลฤะเสธอขามหุ้ธกู้ใธ  

ลด่ฤะคยาว 
มูลค่ารวมของหุ้นกู้     ไภ่เกิธ 500 ฤ้าธนาถ หยือใธสกุฤเงิธอื่ธใธจ าธวธถี่เถีมนเถ่า 

ถั้งธี้ นยิษัถฯ สาภายตออกลฤะเสธอขามหุ้ธกู้เฝิ่ภเดิภ ลฤะ/หยือ ออกลฤะเสธอขามหุ้ธกู้เฝื่อถณลถธหุ้ธกู้
เณิภถี่ภีกายไต่ตอธไบลฤ้วไณ้ ฟามใธวงเงิธณังกฤ่าว โณมหุ้ธกู้ถี่นยิษัถฯ ออกจ าหธ่ามลฤ้วใธ ขฒะใณ
ขฒะหธึ่งจะด้องภีจ าธวธเงิธไภ่เกิธวงเงิธณังกฤ่าว 

อายุ ไภ่เกิธ 5 บี ธันดั้งลด่วัธออกหุ้ธกู้ใธลด่ฤะคยาว 
การเสนอขาย 
 

เสธอขามหุ้ธกู้ใธคยาวเณีมวหยือหฤามคยาวลฤะ /หยือเบ็ธโคยงกาย ลฤะ/หยือใธฤักษฒะหภุธเวีมธ 
(revolving) ให้ลก่บยะชาชธถั่วไบ ลฤะ/หยือให้ลก่ปู้ฤงถุธโณมเฉฝาะเจาะจงลฤะ/หยือปู้ฤงถุธบยะเฟถสตานัธ
ใธบยะเถศลฤะ/หยือใธด่างบยะเถศใธคยาวเณีมวกัธหยือด่างคยาวกัธดาภบยะกาศคฒะกยยภกาย ก.ฤ.ด. 
ลฤะ/หยือส าธักงาธ ก.ฤ.ด. ลฤะ/หยือกญยะเนีมนอื่ธๆถี่เกี่มวข้องถี่ภีปฤใช้นังคันใธขฒะถี่ออกลฤะเสธอขาม
หุ้ธกู้ธั้ธ 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

ปู้ตือหุ้ธกู้อาจภีหยือไภ่ภีสิถทิขอไต่ตอธหุ้ธกู้คืธก่อธก าหธณลฤะนยิษัถภีหยือไภ่ภีสิถทิขอไต่ตอธหุ้ธกู้คืธก่อธ
ก าหธณถั้งธี้เบ็ธไบดาภข้อดกฤงลฤะเงื่อธไขใธกายออกหุ้ธกู้ใธลด่ ฤะคยาว 

อัตราดอกเบี้ย 
 

ขึ้ธอมู่กันสฟาวะดฤาณใธขฒะถี่ออกลฤะเสธอขามหุ้ธกู้หยือดาภข้อดกฤงลฤะเงื่อธไขของหุ้ธกู้ถี่ไณ้ออกใธ
คยาวธั้ธถั้งธี้ให้อมู่ฟามใด้นังคันของบยะกาศคฒะกยยภกายก .ฤ.ด. ลฤะ/หยือส าธักงาธก.ฤ.ด. ลฤะ/หยือ
บยะกาศหยือกญยะเนีมนอื่ธๆถี่เกี่มวข้องถี่ภีปฤใช้นังคันใธขฒะถี่ออกลฤะเสธอขามหุ้ธกู้ใธลด่ฤะคยาว 

อ านาจก าหนด
รายละเอียดอื่นๆ 
 

ภอนหภามให้คฒะกยยภกายนยิหายยวภตึงนุคคฤถี่คฒะกยยภกายนยิหายภอนหภามให้ภีอ าธาจณังด่อไบธี้ 
1) ก าหธณยามฤะเอีมณด่างๆ ถี่เกี่มวข้องกันหุ้ธกู้ยวภตึงบยะเฟถ ชื่อ อัดยาณอกเนี้ม อามุกายไต่ตอธ 

กายลด่งดั้งปู้ลถธปู้ตือหุ้ธกู้ กายลด่งด้ังธามถะเนีมธหุ้ธกู้ ดฤอณจธก าหธณยามฤะเอีมณถี่เกี่มวข้องกัน
กายเสธอขามซึ่งยวภตึงลด่ไภ่จ ากัณเฝีมง ยาคา วิทีกาย ลฤะยะมะเวฤาเสธอขามลฤะจัณสยย 

2) ลด่งดั้งถี่บยึกษาถางกายเงิธลฤะ/หยือปู้จัณจ าหธ่ามหฤักถยัฝม์ลฤะ/หยือสตานัธกายจัณอัธณันควาภ
ธ่าเชื่อตือของปู้ออกหฤักถยัฝม์ลฤะ/หยือหฤักถยัฝม์ลฤะ/หยือนุคคฤอื่ธใณใธกยฒีถี่จะด้องภีกายลด่งดั้ง
ดาภกญเกฒฐ์ถี่เกี่มวข้องหยือใธกยฒีอื่ธใณดาภถี่เห็ธควย 

3) ดิณด่อ เจยจา เข้าถ า ฤงธาภ ลก้ไข สัญญาลฤะ/หยือเอกสายด่างๆยวภตึงดิณด่อให้ข้อภูฤมื่ธเอกสาย
หฤักฏาธกันส าธักงาธก.ฤ.ด. ลฤะ/หยือหธ่วมงาธอื่ธใณถี่เกี่มวข้องกันกายออกลฤะเสธอขามหุ้ธกู้
ณังกฤ่าวดฤอณจธณ าเธิธกายใณๆ ถี่เกี่มวข้องหยือจ าเบ็ธไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธควย 

ความเห็นคณะกรรมการ : คฒะกยยภกายฝิจายฒาลฤ้วเห็ธว่าถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธควยฝิจายฒาอธุภัดิกายออกลฤะเสธอขามหุ้ธกู้วงเงิธ 
ไภ่เกิธ 500 ฤ้าธนาถ 

 
วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ณ้วมข้อนังคันของนยิษัถฯ ข้อ 19 ก าหธณให้กยยภกายจ าธวธหธึ่งใธสาภ หยือจ าธวธ 3 คธ จากจ าธวธ

กยยภกายถั้งหภณของนยิษัถถี่ภีอมู่ 10 คธ จะด้องฝ้ธด าลหธ่งดาภวายะใธกายบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบยะจ าบถีกุ
บี จึงด้องเสธอด่อปู้ตือหุ้ธเฝื่อฝิจายฒาลด่งดั้งกยยภกายลถธกยยภกายถี่ออกดาภวายะ โณม ปู้ตือหุ้ธสาภายต
ลด่งดั้งกยยภกายถี่คยนวายะกฤันเข้ายันด าลหธ่งด่ออีกวายะก็ไณ้ โณมคฒะกยยภกายสยยหาลฤะก าหธณ
ค่าดอนลถธฝิจายฒาซึ่งไภ่ยวภกยยภกายถ่าธถี่ภีส่วธไณ้เสีมไณ้ฝิจายฒาลฤ้วว่ากยยภกายถั้ง 3 ถ่าธ ภีคุฒสภนัดิ
คยนต้วธดาภฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ ลฤะภีควาภยู้ ควาภสาภายต บยะสนกายฒ์ใธทุยกิจถี่เกี่มวข้อง
กันกายณ าเธิธงาธของนยิษัถ สาภายตถี่จะช่วมฝัฑธานยิษัถไณ้ จึงเห็ธควยเฤือกดั้งเบ็ธกยยภกายของนยิษัถด่อ
อีกวายะหธึ่ง 
 

         

ความเห็นคณะกรรมการ:  คฒะกยยภกายนยิษัถซึ่งไภ่ยวภกยยภกายปู้ภีส่วธไณ้เสีมไณ้ฝิจายฒาแฤ้ว เห็ธชอนดาภกายฝิจายฒาของ
คฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธว่าควยเสธอให้ปู้ตือหุ้ธฝิจายฒาเฤือกดั้งกยยภกายถี่คยนก าหธณ
ด้องออกดาภวายะจ าธวธ 3 คธ กฤันเข้าเบ็ธกยยภกายด่อไบอีกวายะหธึ่ง ณังยามชื่อด่อไบธี้ 

    1) ธามวียะชัม ดัธดิกุฤ 
2) ธามบยาโภถม ์ เดีมสุวยยฒ์ 

    3) ธางยวิฏา ฝงศ์ธุชิด 
ถั้งธี้ ข้อภูฤบยะวัดิโณมสังเขบของกยยภกายถั้งถี่เสธอเฤือกดั้งกยยภกายแถธกยยภกายถี่ด้องออกดาภวายะ แฤะ
แด่งดั้งเข้าใหภ่ บยากญดาภเอกสายบยะกอนกายฝิจายฒาวายะถี่ 7 

 

ส าหยันคุฒสภนัดิของกยยภกายอิสยะสาภายตณูยามฤะเอีมณไณ้ถ่ีหัวข้อ “กายก ากันณูแฤกิจกาย” ใธยามงาธ
บยะจ าบีของนยิษัถ 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2558 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: หฤักเกฒฐ์กายฝิจายฒาก าหธณค่าดอนแถธกยยภกายนยิษัถ ไณ้ยันกายเสธอจากคฒะกยยภกายสยยหาแฤะ

ก าหธณค่าดอนแถธ ให้ฝิจายฒา จากปฤบยะกอนกายของนยิษัถ แฤะควาภเหภาะสภกันฟายะหธ้าถี่ ควาภ
ยันปิณชอน ปฤงาธแฤะปฤบยะโมชธ์ถี่ไณ้ยันจากกยยภกายใธแด่ฤะถ่าธภาเบ็ธเกฒฐ์ใธกายฝิจายฒา  

ความเห็นคณะกรรมการ: คฒะกยยภกายฝิจายฒาแฤ้วเห็ธชอนกันข้อเสธอของคฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ จึงขอเสธอ 
ปู้ตือหุ้ธฝิจายฒาอธุภัดิให้จัณสยยค่าดอนแถธกยยภกายบยะจ าบี 2558 จ าธวธวงเงิธไภ่เกิธ 12.0 ฤ้าธนาถ แฤะ
เห็ธควยให้ยามงาธกายจ่ามปฤดอนแถธแก่คฒะกยยภกายนยิษัถ แฤะคฒะกยยภกายนยิหายใธบี 2558 ให้ถี่
บยะชุภยันถยานณังยามฤะเอีมณดาภเอกสายบยะกอนกายฝิจายฒาวายะถี่ 8 

 
วาระที่ 9    พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2558 และก าหนดค่าสอบบัญชี 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:    ดาภนถนัญญัดิภาดยา 120 แห่งฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ ฝ.ศ. 2535 ให้ถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธสาภัญ

บยะจ าบีแด่งดั้งปู้สอนนัญชีแฤะก าหธณจ าธวธเงิธค่าสอนนัญชีของนยิษัถถุกบี ถั้งธี้คฒะกยยภกายดยวจสอนไณ้
ภีกยะนวธกายฝิจายฒาคัณเฤือกปู้สอนนัญชีส าหยันบี 2558 แฤะเสธอคฒะกยยภกายนยิษัถฝิจายฒาธ าเสธอด่อถี่
บยะชุภปู้ตือหุ้ธเฝื่อฝิจายฒาแด่งดั้ง ปู้สอนนัญชีบยะจ าบี 2558 แฤะก าหธณค่าสอนนัญชี โณมเสธอแด่งดั้ง  
ธามฒยงค์ ฝัธดาวงษ์ ปู้สอนนัญชียันอธุญาดเฤขถ่ี 3315 หยือ ธางสาวศิยาฟยฒ์ เอื้ออธัธด์กุฤ ปู้สอนนัญชี  
ยันอธุญาดเฤขถี่ 3844  หยือ ธางสาววยาฝย บยะฟาศิยิกุฤ สอนนัญชียันอธุญาดเฤขถี่ 4579 แห่งนยิษัถ 
ส าธักงาธ อีวาม จ ากัณ เบ็ธปู้สอนนัญชีของนยิษัถฯ บยะจ าบี 2558 แฤะก าหธณค่ าสอนนัญชีบยะจ าบีเบ็ธ
จ าธวธเงิธไภ่เกิธ 2.56 ฤ้าธนาถ ใธกยฒีถี่ปู้สอนนัญชีณังกฤ่าวข้างด้ธไภ่สาภายตบฎินัดิหธ้าถี่ไณ้ ให้นยิษัถ 
ส าธักงาธ อีวาม จ ากัณ จัณหาปู้สอนนัญชียันอธุญาดอื่ธของส าธักงาธถ าหธ้าถี่ดยวจสอนนัญชีแฤะแสณง
ควาภเห็ธด่องนกายเงิธของนยิษัถฯ แถธปู้สอนนัญชีณังกฤ่าวไณ้ แฤะภีค่านยิกายอื่ธซึ่งเบ็ธค่าดยวจสอนนัดย
ส่งเสยิภกายฤงถุธจ าธวธเงิธไภ่เกิธ 0.12 ฤ้าธนาถ ยวภถั้งสิ้ธเบ็ธจ าธวธเงิธไภ่เกิธ 2.68 ฤ้าธนาถ 
 
โณมคฒะกยยภกายดยวจสอนภีควาภเห็ธว่านยิษัถ ส าธักงาธ อีวาม จ ากัณ ภีเคยือข่ามคยอนคฤุภเบ็ธถี่มอภยัน
ใธหฤามบยะเถศ ซ่ึงจะถ าให้ภาดยฏาธกายดยวจสอนนัญชีของนยิษัถอมู่ใธยะณันสากฤ โณมค่าสอนนัญชีถี่เสธอ
เข้าภาใธบี 2558 ภีควาภสภเหดุสภปฤ แฤะปู้สอนนัญชีถั้ง 3 ยามยวภตึงนยิษัถ ส าธักงาธ อีวาม จ ากัณ ไภ่ภี

ควาภสัภฝัธท์หยือยามกายถ่ีอาจก่อให้เกิณควาภขัณแม้งถางปฤบยะโมชธ์กันนยิษัถแด่อม่างใณ ฝย้อภถ้ังเสธอ  
ค่าสอนนัญชีของนยิษัถม่อมให้ปู้ตือหุ้ธยันถยานณ้วม 

 
 



6 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557         

ความเห็นคณะกรรมการ:   คฒะกยยภกายนยิษัถฯ ฝิจายฒาแฤ้วเห็ธชอนกันกายฝิจายฒาแฤะกายเสธอแธะของคฒะกยยภกายดยวจสอน

ซึ่งไณ้ฝิจายฒาตึงควาภเหภาะสภด่างๆ จึงภีภดิให้ธ าเสธอถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธฝิจายฒาแด่งดั้ง  
1) ธามฒยงค์  ฝัธดาวงษ์  ปู้สอนนัญชียันอธุญาดเฤขถี่ 3315 หยือ  
    (มังไภ่เคมเบ็ธปู้ฤงฤามภือชื่อใธงนกายเงิธของนยิษัถฯ) 
2) ธางสาวศิยาฟยฒ์  เอื้ออธัธด์กุฤ ปู้สอนนัญชียันอธุญาดเฤขถี่ 3844 หยือ 
    (มังไภ่เคมเบ็ธปู้ฤงฤามภือชื่อใธงนกายเงิธของนยิษัถฯ) 
3) ธางสาววยาฝย  บยะฟาศิยิกุฤ ปู้สอนนัญชียันอธุญาดเฤขถี่ 4579 หยือ 
    (มังไภ่เคมเบ็ธปู้ฤงฤามภือชื่อใธงนกายเงิธของนยิษัถฯ) 

 

แห่งนยิษัถ ส าธักงาธ อีวาม จ ากัณ เบ็ธปู้สอนนัญชีของนยิษัถฯ บยะจ าบี 2558 แฤะก าหธณค่าสอนนัญชี
บยะจ าบีเบ็ธจ าธวธเงิธไภ่เกิธ 2.56 ฤ้าธนาถ แฤะค่านยิกายอื่ธซึ่งเบ็ธค่าดยวจสอนนัดยส่งเสยิภกายฤงถุธ
จ าธวธเงิธไภ่เกิธ 0.12 ฤ้าธนาถ ยวภถั้งสิ้ธเบ็ธจ าธวธเงิธไภ่เกิธ 2.68 ฤ้าธนาถ ใธกยฒีถี่ปู้สอนนัญชีณังกฤ่าว
ข้างด้ธไภ่สาภายตบฎินัดิหธ้าถี่ไณ้ให้นยิษัถส าธักงาธ อี วาม จ ากัณ จัณหาปู้สอนนัญชียันอธุญาดอื่ธของ
ส าธักงาธถ าหธ้าถี่ดยวจสอนนัญชีแฤะแสณงควาภเห็ธด่องนกายเงิธของนยิษัถแถธปู้สอนนัญชีณังกฤ่าวไณ้ ถั้งธี้
ไณ้แธนค่าสอนนัญชีเฝื่อบยะกอนกายฝิจายฒาดาภเอกสายบยะกอนกายฝิจายฒาวายะถี่ 9 
 

วาระที่ 10   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ดาภนถนัญญัดิภาดยา 105 แห่งฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ ฝ.ศ. 2535 ไณ้ก าหธณไว้ว่า “ปู้ตือหุ้ธซึ่งภี

หุ้ธธันยวภกัธไณ้ไภ่ธ้อมกว่าหธึ่งใธสาภของจ าธวธหุ้ธถี่จ าหธ่ามไณ้ถั้งหภณ จะขอให้ถี่บยะชุภฝิจายฒาเยื่องอื่ธ
ธอกจากถี่ก าหธณไว้ใธหธังสือธัณบยะชุภอีกก็ไณ้” 

ความเห็นคณะกรรมการ :   คฒะกยยภกายนยิษัถให้ควาภส าคัญใธกายจัณบยะชุภปู้ตือหุ้ธ ยวภตึงสิถทิแฤะควาภเถ่าเถีมภกัธของปู้ตือหุ้ธ 
ณ้วมเจดธ์จ าธงค์ณังกฤ่าว ปู้ตือหุ้ธควยภีสิถทิถี่จะย่วภเสธอวายะส าหยันกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธ จึงเห็ธควยให้เบิณยัน
เยื่องจากปู้ตือหุ้ธใธกายเสธอวายะกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธฤ่วงหธ้าใธช่วงเณือธดุฤาคภ - ทัธวาคภ ของถุกบี โณม
ป่าธถางเว็นไซด์ของนยิษัถอม่างไภ่เบ็ธถางกาย ก่อธถี่ปู้ตือหุ้ธจะจัณถ าเบ็ธหธังสือตึงคฒะกยยภกายนยิษัถใธ
ฟามหฤัง แฤะหฤังจากถี่คฒะกยยภกายฝิจายฒาเยื่องถี่ปู้ตือหุ้ธเสธอโณมภีภดิไภ่นยยจุเบ็ธวายะกายบยะชุภ 
จะแจ้งให้ปู้ ตือหุ้ธถยานฝย้อภเหดุปฤป่าธเว็นไซด์ของนยิษัถ แฤะป่าธช่องถางเปมแฝย่ของดฤาณหฤักถยัฝม์ฯ 
ก่อธกายบยะชุภแฤะแจ้งถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธอีกคยั้งใธวัธบยะชุภ ถั้งธี้ใธกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธบยะจ าบี 2557 ธี้ ไภ่ภี
ปู้ตือหุ้ธเสธอวายะก่อธกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธใธคยั้งธี้แด่อม่างใณคฒะกยยภกายนยิษัถไณ้ก าหธณวิทีบฎินัดิใธกาย
บยะชุภปู้ตือหุ้ธ เฝื่อสิถทิแฤะควาภเถ่าเถีมภกัธของปู้ตือหุ้ธจึงไณ้เบิณโอกาสให้ปู้ตือหุ้ธไณ้ส่งค าตาภฤ่วงหธ้าแฤะ
กายให้ปู้ตือหุ้ธไณ้เสธอชื่อนุคคฤเฝื่อณ ายงด าแหธ่งกยยภกายฤ่วงหธ้าก่อธวัธบยะชุภปู้ตือหุ้ธใธช่วงเวฤาเณีมวกัธ
กันกายเสธอวายะกายบยะชุภณังกฤ่าว โณมคฒะกยยภกายฝิจายฒาดอนค าตาภของปู้ตือหุ้ธป่าธเว็นไซด์ของ
นยิษัถ แฤะแจ้งให้ปู้ตือหุ้ธยันถยานอีกคยั้งใธวัธบยะชุภ 

 
     จึงขอเยีมธเชิญถ่าธปู้ตือหุ้ธเข้าย่วภบยะชุภดาภวัธ เวฤา แฤะสตาธถี่ณังกฤ่าว โณมฝย้อภเฝยีมงกัธ ซึ่งนยิษัถฯ จะเบิณยันฤงถะเนีมธดั้งแด่
เวฤา 13.00 ธ. ส าหยันปู้ตือหุ้ธถี่บยะสงค์จะเข้าย่วภบยะชุภณ้วมดธเองใธคยั้งธี้ กยุฒาธ านัดยบยะจ าดัวบยะชาชธ หยือนัดยบยะจ าดัวข้ายาชกาย 
หยือในขันขี่ภาแสณงเฝื่อสิถทิใธกายเข้าย่วภบยะชุภ หากเบ็ธปู้ตือหุ้ธถี่เบ็ธธิดินุคคฤ กยุฒาธ าหธังสือยันยองฝย้อภยันยองส าเธาให้ตูกด้อง 
 
     หากปู้ตือหุ้ธถ่าธใณบยะสงค์จะแด่งดั้งนุคคฤอื่ธให้เข้าย่วภบยะชุภ แฤะออกเสีมงแถธใธกายบยะชุภ โบยณกยอกข้อควาภ แฤะฤงฤามภือชื่อใธ
หธังสือภอนฉัธถะถี่แธนภาธี้ แฤะบิณอากยแสดภบ์โณมตูกด้องเยีมนย้อม ส าหยันปู้ยันภอนฉัธถะถี่จะเข้าย่วภบยะชุภจะด้องธ าเอกสายหยือหฤักฏาธ
เฝื่อแสณงดธใธกายเข้าย่วภบยะชุภปู้ตือหุ้ธ ดาภยามฤะเอีมณถี่แจ้งไว้ ใธสิ่งถี่ส่งภาณ้วมฤ าณันถี่ 4 แฤะส่งภอนให้เฤขาธุกายนยิษัถก่อธปู้ยันภอน
ฉัธถะเข้าย่วภบยะชุภ 
 
 

         

     เฝื่อเบ็ธกายยักษาสิถทิแฤะปฤบยะโมชธ์ของปู้ตือหุ้ธ ใธกยฒีถี่ปู้ตือหุ้ธไภ่สาภายตเข้าย่วภบยะชุภณ้วมดธเองไณ้ แด่ภีควาภบยะสงค์จะภอน
ฉัธถะให้กยยภกายอิสยะของนยิษัถฯ ฤงภดิแถธโบยณกยอกข้อควาภใธหธังสือภอนฉัธถะ แฤะยะนุชื่อ ธามวียะชัม ดัธดิกุฤ กยยภกายอิสยะแฤะ
บยะทาธคฒะกยยภกายดยวจสอนของนยิษัถฯ หยือธางยวิฏา ฝงศ์ธุชิด กยยภกายอิสยะแฤะกยยภกายดยวจสอนของนยิษัถฯ หยือธามจ าธงค์   
วัฑธเกส กยยภกายอิสยะแฤะกยยภกายดยวจสอนของนยิษัถฯ เบ็ธปู้ยันภอนฉัธถะ แฤะโบยณส่งหธังสือภอนฉัธถะณังกฤ่าวฝย้อภเอกสายบยะกอน

ไบถ่ี นยิษัถ แฝยธณ้า จิวเวฤยี่ จ ากัณ (ภหาชธ) ส าธักงาธเฤขาธุกายนยิษัถ/ธักฤงถุธสัภฝัธท์ เฤขถ่ี 28 ซอมนางธา-ดยาณ 28 แขวงนางธา  
เขดนางธา กยุงเถฝภหาธคย 10260 แฤะให้ตึงนยิษัถก่อธวัธถี่ 21 เภษามธ 2558 จักเบ็ธฝยะคุฒมิ่ง  
      
     ธอกจากธั้ธ เฝื่อเบ็ธกายอ าธวมควาภสะณวกด่อปู้ตือหุ้ธ นยิษัถฯ ไณ้นยิกายยตยัน-ส่ง โณมภีจุณธัณฝนถี่สธาภกีฬาฟูดิอธัธด์ (ยะมะห่างจาก
ถางฤงสตาธียตไพพ้า BTS (นางธา) บยะภาฒ 20 เภดย ใธช่วงเวฤา 12.30 ธ. - 13.30 ธ. โณมสาภายตดิณด่อฝธักงาธขันยตไณ้ถี่ ธามสะอาณ 
บยะเสยิฏศยี เนอย์โถย. 081-756-0001 แฤะ/หยือ ธามบยะถีบ ปจญ เนอย์โถย. 090-091-1174  แฤะสาภายตแจ้งฤ่วงหธ้า ส าหยันกายใช้นยิกาย
ยตยัน-ส่งของนยิษัถฯ ไณถ้ี่ส าธักงาธเฤขาธุกายนยิษัถ โถย 0-2769-9403 (สามดยง), 0-2769-9999, 0-2361-3311 ด่อ 403, 436 ยวภถั้งนยิษัถฯ 
ไณ้จัณถ าแปธถี่ดั้งนยิษัถฯ ส าหยันถ่าธถี่บยะสงค์จะเณิธถางภาบยะชุภณ้วมดธเอง  

 
     ส าหยันบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบี 2557 นยิษัถฯ ขอสงวธสิถทิ์ใธกายไภ่แจกของช าย่วมให้แก่ปู้ตือหุ้ธซึ่งเบ็ธไบดาภธโมนามด่อด้าธกาย
คอย์ยับชั่ธของนยิษัถฯ 
 

 
ขอแสณงควาภธันตือ 

  
 
 

                             
สุธัธถา   เดีมสุวยยฒ์ 

                              บยะทาธกยยภกายนยิหายกฤุ่ภ 
 
 
 
 ส านักงานเลขานุการบริษัท  

ธามณุษิด  จงสุถทธาภฒ ี  โถย. 0-2769-9431 (สามดยง), 0-2361-3311 ด่อ 431 
ธางสาวฝัชยฝย สอธศิย ิ  โถย. 0-2769-9403 (สามดยง), 0-2361-3311 ด่อ 403 
ธางสาวจายุวยยฒ มอณศิฤบ  โถย. 0-2769-9436 (สามดยง), 0-2361-3311 ด่อ 436 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557

         

ความเห็นคณะกรรมการ:   คฒะกยยภกายนยิษัถฯ ฝิจายฒาแฤ้วเห็ธชอนกันกายฝิจายฒาแฤะกายเสธอแธะของคฒะกยยภกายดยวจสอน

ซึ่งไณ้ฝิจายฒาตึงควาภเหภาะสภด่างๆ จึงภีภดิให้ธ าเสธอถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธฝิจายฒาแด่งดั้ง  
1) ธามฒยงค์  ฝัธดาวงษ์  ปู้สอนนัญชียันอธุญาดเฤขถี่ 3315 หยือ  
    (มังไภ่เคมเบ็ธปู้ฤงฤามภือชื่อใธงนกายเงิธของนยิษัถฯ) 
2) ธางสาวศิยาฟยฒ์  เอื้ออธัธด์กุฤ ปู้สอนนัญชียันอธุญาดเฤขถี่ 3844 หยือ 
    (มังไภ่เคมเบ็ธปู้ฤงฤามภือชื่อใธงนกายเงิธของนยิษัถฯ) 
3) ธางสาววยาฝย  บยะฟาศิยิกุฤ ปู้สอนนัญชียันอธุญาดเฤขถี่ 4579 หยือ 
    (มังไภ่เคมเบ็ธปู้ฤงฤามภือชื่อใธงนกายเงิธของนยิษัถฯ) 

 

แห่งนยิษัถ ส าธักงาธ อีวาม จ ากัณ เบ็ธปู้สอนนัญชีของนยิษัถฯ บยะจ าบี 2558 แฤะก าหธณค่าสอนนัญชี
บยะจ าบีเบ็ธจ าธวธเงิธไภ่เกิธ 2.56 ฤ้าธนาถ แฤะค่านยิกายอื่ธซึ่งเบ็ธค่าดยวจสอนนัดยส่งเสยิภกายฤงถุธ
จ าธวธเงิธไภ่เกิธ 0.12 ฤ้าธนาถ ยวภถั้งสิ้ธเบ็ธจ าธวธเงิธไภ่เกิธ 2.68 ฤ้าธนาถ ใธกยฒีถี่ปู้สอนนัญชีณังกฤ่าว
ข้างด้ธไภ่สาภายตบฎินัดิหธ้าถี่ไณ้ให้นยิษัถส าธักงาธ อี วาม จ ากัณ จัณหาปู้สอนนัญชียันอธุญาดอื่ธของ
ส าธักงาธถ าหธ้าถี่ดยวจสอนนัญชีแฤะแสณงควาภเห็ธด่องนกายเงิธของนยิษัถแถธปู้สอนนัญชีณังกฤ่าวไณ้ ถั้งธี้
ไณ้แธนค่าสอนนัญชีเฝื่อบยะกอนกายฝิจายฒาดาภเอกสายบยะกอนกายฝิจายฒาวายะถี่ 9 
 

วาระที่ 10   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ดาภนถนัญญัดิภาดยา 105 แห่งฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ ฝ.ศ. 2535 ไณ้ก าหธณไว้ว่า “ปู้ตือหุ้ธซึ่งภี

หุ้ธธันยวภกัธไณ้ไภ่ธ้อมกว่าหธึ่งใธสาภของจ าธวธหุ้ธถี่จ าหธ่ามไณ้ถั้งหภณ จะขอให้ถี่บยะชุภฝิจายฒาเยื่องอื่ธ
ธอกจากถี่ก าหธณไว้ใธหธังสือธัณบยะชุภอีกก็ไณ้” 

ความเห็นคณะกรรมการ :   คฒะกยยภกายนยิษัถให้ควาภส าคัญใธกายจัณบยะชุภปู้ตือหุ้ธ ยวภตึงสิถทิแฤะควาภเถ่าเถีมภกัธของปู้ตือหุ้ธ 
ณ้วมเจดธ์จ าธงค์ณังกฤ่าว ปู้ตือหุ้ธควยภีสิถทิถี่จะย่วภเสธอวายะส าหยันกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธ จึงเห็ธควยให้เบิณยัน
เยื่องจากปู้ตือหุ้ธใธกายเสธอวายะกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธฤ่วงหธ้าใธช่วงเณือธดุฤาคภ - ทัธวาคภ ของถุกบี โณม
ป่าธถางเว็นไซด์ของนยิษัถอม่างไภ่เบ็ธถางกาย ก่อธถี่ปู้ตือหุ้ธจะจัณถ าเบ็ธหธังสือตึงคฒะกยยภกายนยิษัถใธ
ฟามหฤัง แฤะหฤังจากถี่คฒะกยยภกายฝิจายฒาเยื่องถี่ปู้ตือหุ้ธเสธอโณมภีภดิไภ่นยยจุเบ็ธวายะกายบยะชุภ 
จะแจ้งให้ปู้ ตือหุ้ธถยานฝย้อภเหดุปฤป่าธเว็นไซด์ของนยิษัถ แฤะป่าธช่องถางเปมแฝย่ของดฤาณหฤักถยัฝม์ฯ 
ก่อธกายบยะชุภแฤะแจ้งถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธอีกคยั้งใธวัธบยะชุภ ถั้งธี้ใธกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธบยะจ าบี 2557 ธี้ ไภ่ภี
ปู้ตือหุ้ธเสธอวายะก่อธกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธใธคยั้งธี้แด่อม่างใณคฒะกยยภกายนยิษัถไณ้ก าหธณวิทีบฎินัดิใธกาย
บยะชุภปู้ตือหุ้ธ เฝื่อสิถทิแฤะควาภเถ่าเถีมภกัธของปู้ตือหุ้ธจึงไณ้เบิณโอกาสให้ปู้ตือหุ้ธไณ้ส่งค าตาภฤ่วงหธ้าแฤะ
กายให้ปู้ตือหุ้ธไณ้เสธอชื่อนุคคฤเฝื่อณ ายงด าแหธ่งกยยภกายฤ่วงหธ้าก่อธวัธบยะชุภปู้ตือหุ้ธใธช่วงเวฤาเณีมวกัธ
กันกายเสธอวายะกายบยะชุภณังกฤ่าว โณมคฒะกยยภกายฝิจายฒาดอนค าตาภของปู้ตือหุ้ธป่าธเว็นไซด์ของ
นยิษัถ แฤะแจ้งให้ปู้ตือหุ้ธยันถยานอีกคยั้งใธวัธบยะชุภ 

 
     จึงขอเยีมธเชิญถ่าธปู้ตือหุ้ธเข้าย่วภบยะชุภดาภวัธ เวฤา แฤะสตาธถี่ณังกฤ่าว โณมฝย้อภเฝยีมงกัธ ซึ่งนยิษัถฯ จะเบิณยันฤงถะเนีมธดั้งแด่
เวฤา 13.00 ธ. ส าหยันปู้ตือหุ้ธถี่บยะสงค์จะเข้าย่วภบยะชุภณ้วมดธเองใธคยั้งธี้ กยุฒาธ านัดยบยะจ าดัวบยะชาชธ หยือนัดยบยะจ าดัวข้ายาชกาย 
หยือในขันขี่ภาแสณงเฝื่อสิถทิใธกายเข้าย่วภบยะชุภ หากเบ็ธปู้ตือหุ้ธถี่เบ็ธธิดินุคคฤ กยุฒาธ าหธังสือยันยองฝย้อภยันยองส าเธาให้ตูกด้อง 
 
     หากปู้ตือหุ้ธถ่าธใณบยะสงค์จะแด่งดั้งนุคคฤอื่ธให้เข้าย่วภบยะชุภ แฤะออกเสีมงแถธใธกายบยะชุภ โบยณกยอกข้อควาภ แฤะฤงฤามภือชื่อใธ
หธังสือภอนฉัธถะถี่แธนภาธี้ แฤะบิณอากยแสดภบ์โณมตูกด้องเยีมนย้อม ส าหยันปู้ยันภอนฉัธถะถี่จะเข้าย่วภบยะชุภจะด้องธ าเอกสายหยือหฤักฏาธ
เฝื่อแสณงดธใธกายเข้าย่วภบยะชุภปู้ตือหุ้ธ ดาภยามฤะเอีมณถี่แจ้งไว้ ใธสิ่งถี่ส่งภาณ้วมฤ าณันถี่ 4 แฤะส่งภอนให้เฤขาธุกายนยิษัถก่อธปู้ยันภอน
ฉัธถะเข้าย่วภบยะชุภ 
 
 

         

     เฝื่อเบ็ธกายยักษาสิถทิแฤะปฤบยะโมชธ์ของปู้ตือหุ้ธ ใธกยฒีถี่ปู้ตือหุ้ธไภ่สาภายตเข้าย่วภบยะชุภณ้วมดธเองไณ้ แด่ภีควาภบยะสงค์จะภอน
ฉัธถะให้กยยภกายอิสยะของนยิษัถฯ ฤงภดิแถธโบยณกยอกข้อควาภใธหธังสือภอนฉัธถะ แฤะยะนุชื่อ ธามวียะชัม ดัธดิกุฤ กยยภกายอิสยะแฤะ
บยะทาธคฒะกยยภกายดยวจสอนของนยิษัถฯ หยือธางยวิฏา ฝงศ์ธุชิด กยยภกายอิสยะแฤะกยยภกายดยวจสอนของนยิษัถฯ หยือธามจ าธงค์   
วัฑธเกส กยยภกายอิสยะแฤะกยยภกายดยวจสอนของนยิษัถฯ เบ็ธปู้ยันภอนฉัธถะ แฤะโบยณส่งหธังสือภอนฉัธถะณังกฤ่าวฝย้อภเอกสายบยะกอน

ไบถ่ี นยิษัถ แฝยธณ้า จิวเวฤยี่ จ ากัณ (ภหาชธ) ส าธักงาธเฤขาธุกายนยิษัถ/ธักฤงถุธสัภฝัธท์ เฤขถ่ี 28 ซอมนางธา-ดยาณ 28 แขวงนางธา  
เขดนางธา กยุงเถฝภหาธคย 10260 แฤะให้ตึงนยิษัถก่อธวัธถี่ 21 เภษามธ 2558 จักเบ็ธฝยะคุฒมิ่ง  
      
     ธอกจากธั้ธ เฝื่อเบ็ธกายอ าธวมควาภสะณวกด่อปู้ตือหุ้ธ นยิษัถฯ ไณ้นยิกายยตยัน-ส่ง โณมภีจุณธัณฝนถี่สธาภกีฬาฟูดิอธัธด์ (ยะมะห่างจาก
ถางฤงสตาธียตไพพ้า BTS (นางธา) บยะภาฒ 20 เภดย ใธช่วงเวฤา 12.30 ธ. - 13.30 ธ. โณมสาภายตดิณด่อฝธักงาธขันยตไณ้ถี่ ธามสะอาณ 
บยะเสยิฏศยี เนอย์โถย. 081-756-0001 แฤะ/หยือ ธามบยะถีบ ปจญ เนอย์โถย. 090-091-1174  แฤะสาภายตแจ้งฤ่วงหธ้า ส าหยันกายใช้นยิกาย
ยตยัน-ส่งของนยิษัถฯ ไณ้ถี่ส าธักงาธเฤขาธุกายนยิษัถ โถย 0-2769-9403 (สามดยง), 0-2769-9999, 0-2361-3311 ด่อ 403, 436 ยวภถั้งนยิษัถฯ 
ไณ้จัณถ าแปธถี่ดั้งนยิษัถฯ ส าหยันถ่าธถี่บยะสงค์จะเณิธถางภาบยะชุภณ้วมดธเอง  

 
     ส าหยันบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบี 2557 นยิษัถฯ ขอสงวธสิถทิ์ใธกายไภ่แจกของช าย่วมให้แก่ปู้ตือหุ้ธซึ่งเบ็ธไบดาภธโมนามด่อด้าธกาย
คอย์ยับชั่ธของนยิษัถฯ 
 

 
ขอแสณงควาภธันตือ 

  
 
 

                             
สุธัธถา   เดีมสุวยยฒ์ 

                              บยะทาธกยยภกายนยิหายกฤุ่ภ 
 
 
 
 ส านักงานเลขานุการบริษัท  

ธามณุษิด  จงสุถทธาภฒ ี  โถย. 0-2769-9431 (สามดยง), 0-2361-3311 ด่อ 431 
ธางสาวฝัชยฝย สอธศิย ิ  โถย. 0-2769-9403 (สามดยง), 0-2361-3311 ด่อ 403 
ธางสาวจายุวยยฒ มอณศิฤบ  โถย. 0-2769-9436 (สามดยง), 0-2361-3311 ด่อ 436 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557

เอกสารประกอบพิจารณา
วาระที่ 1 และ 4, 7 – 9

         

เอกสารประกอบพิจารณาวาระที่ 1 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 
ของ 

บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) 
 
วันเวลาประชุม 
     บยะชุภเภื่อวัธอังคาย ถ่ี 21 เภษามธ 2558 เวฤา 15.00 ธ. ฒ ห้องบยะชุภ Auditorium อาคาย B1 ชั้ธ 5 ของนยิษัถฯ เฤขถ่ี 28 ซอม
นางธา - ดยาณ 28 แขวงนางธา เขดนางธา กยุงเถฝภหาธคย 
  
     ธามกัฒชิง  เถฝหัสณิธ ฒ อมุทมา ปู้จัณกายผ่ามบยะชาสัภฝัธท์ ไณ้กฤ่าวแธะธ าปู้เข้าย่วภบยะชุภ โณมภีกยยภกายนยิษัถ ถี่บยึกษา ปู้นยิหาย 
แฤะปู้สอนนัญชีจากนยิษัถ ส าธักงาธ เอิธส์ถ แอธณ์ มัง จ ากัณ เข้าย่วภบยะชุภ ณังธี้ 
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. ธามบยีณา       เดีมสุวยยฒ์  บยะทาธกยยภกายนยิษัถ 
2. ธางบยะฝีย์ สยไกยกิดิกูฤ กยยภกายนยิษัถ / กยยภกายกายเงิธกฤุ่ภ / กยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ 
3. ธางสุธัธถา เดีมสุวยยฒ์ กยยภกายนยิษัถ / บยะทาธกยยภกายนยิหายกฤุ่ภ / บยะทาธกยยภกายกายเงิธกฤุ่ภ / 

กยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ 
4. ธางบยาฒ ี คุฒบยะเสยิฏ กยยภกายนยิษัถ / กยยภกายนยิหาย / กยยภกายกายเงิธกฤุภ่ /  
    กยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ 
5. ธามบยาโภถม ์ เดีมสุวยยฒ์ กยยภกายนยิษัถ / กยยภกายนยิหาย / บยะทาธกยยภกายส่งเสยิภคุฒค่าย่วภกฤุ่ภ / 

กยยภกายกายเงิธกฤุ่ภ / กยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ 
6. ธางฝธิณา เดีมสุวยยฒ์  กยยภกายนยิษัถ / กยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ / 
7. ธางสาวฝิถมา เดีมสุวยยฒ์  กยยภกายนยิษัถ / กยยภกายนยิหาย / กยยภกายกายเงิธกฤุภ่  
8. ธามวียะชัม ดัธดิกุฤ  กยยภกายอิสยะ / บยะทาธกยยภกายดยวจสอน /  

บยะทาธกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ 
9. ธางยวิฏา ฝงศ์ธุชิด  กยยภกายอิสยะ / กยยภกายดยวจสอน 
10. ธามจ าธงค์ วัฑธเกส  กยยภกายอิสยะ / กยยภกายดยวจสอน 
 

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม   

1. เยือโถอธัธด์ บาธะธธถ์  ถี่บยึกษาคฒะกยยภกายนยิษัถ 
2. ธางสยิดา นุธธาค  ถี่บยึกษาคฒะกยยภกายนยิษัถ 

 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

 1. ธามชธัดต ์ สยไกยกิดิกูฤ  กยยภกายนยิหาย / กยยภกายกายเงิธกฤุ่ภ 
2. ธามณุษิด จงสุถทธาภฒ ี กยยภกายกายเงิธกฤุ่ภ / เฤขาธุกายนยิษัถ 

 3. ธามทเธศ บัญจกยิช  ปู้จัณกายผ่ามนัญชีแฤะกายเงิธ 
 
ผู้สอบบัญชี  

 ธางชฤยส  สัธดิอัศวยาฟยฒ์  ปู้สอนนัญชียันอธุญาดถะเนีมธเฤขถี่ 4523 แห่งนยิษัถ ส าธักงาธ เอิธส์ถ แอธณ์ มัง จ ากัณ 
 
เลขานุการที่ประชุม  :   ธามณษุิด จงสุถทธาภฒ ี
 
      
      



9บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557

         

เอกสารประกอบพิจารณาวาระที่ 1 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 
ของ 

บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) 
 
วันเวลาประชุม 
     บยะชุภเภื่อวัธอังคาย ถ่ี 21 เภษามธ 2558 เวฤา 15.00 ธ. ฒ ห้องบยะชุภ Auditorium อาคาย B1 ชั้ธ 5 ของนยิษัถฯ เฤขถ่ี 28 ซอม
นางธา - ดยาณ 28 แขวงนางธา เขดนางธา กยุงเถฝภหาธคย 
  
     ธามกัฒชิง  เถฝหัสณิธ ฒ อมุทมา ปู้จัณกายผ่ามบยะชาสัภฝัธท์ ไณ้กฤ่าวแธะธ าปู้เข้าย่วภบยะชุภ โณมภีกยยภกายนยิษัถ ถี่บยึกษา ปู้นยิหาย 
แฤะปู้สอนนัญชีจากนยิษัถ ส าธักงาธ เอิธส์ถ แอธณ์ มัง จ ากัณ เข้าย่วภบยะชุภ ณังธี้ 
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. ธามบยีณา       เดีมสุวยยฒ์  บยะทาธกยยภกายนยิษัถ 
2. ธางบยะฝีย์ สยไกยกิดิกูฤ กยยภกายนยิษัถ / กยยภกายกายเงิธกฤุ่ภ / กยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ 
3. ธางสุธัธถา เดีมสุวยยฒ์ กยยภกายนยิษัถ / บยะทาธกยยภกายนยิหายกฤุ่ภ / บยะทาธกยยภกายกายเงิธกฤุ่ภ / 

กยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ 
4. ธางบยาฒ ี คุฒบยะเสยิฏ กยยภกายนยิษัถ / กยยภกายนยิหาย / กยยภกายกายเงิธกฤุภ่ /  
    กยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ 
5. ธามบยาโภถม ์ เดีมสุวยยฒ์ กยยภกายนยิษัถ / กยยภกายนยิหาย / บยะทาธกยยภกายส่งเสยิภคุฒค่าย่วภกฤุ่ภ / 

กยยภกายกายเงิธกฤุ่ภ / กยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ 
6. ธางฝธิณา เดีมสุวยยฒ์  กยยภกายนยิษัถ / กยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ / 
7. ธางสาวฝิถมา เดีมสุวยยฒ์  กยยภกายนยิษัถ / กยยภกายนยิหาย / กยยภกายกายเงิธกฤุภ่  
8. ธามวียะชัม ดัธดิกุฤ  กยยภกายอิสยะ / บยะทาธกยยภกายดยวจสอน /  

บยะทาธกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ 
9. ธางยวิฏา ฝงศ์ธุชิด  กยยภกายอิสยะ / กยยภกายดยวจสอน 
10. ธามจ าธงค์ วัฑธเกส  กยยภกายอิสยะ / กยยภกายดยวจสอน 
 

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม   

1. เยือโถอธัธด์ บาธะธธถ์  ถี่บยึกษาคฒะกยยภกายนยิษัถ 
2. ธางสยิดา นุธธาค  ถี่บยึกษาคฒะกยยภกายนยิษัถ 

 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

 1. ธามชธัดต ์ สยไกยกิดิกูฤ  กยยภกายนยิหาย / กยยภกายกายเงิธกฤุ่ภ 
2. ธามณุษิด จงสุถทธาภฒ ี กยยภกายกายเงิธกฤุ่ภ / เฤขาธุกายนยิษัถ 

 3. ธามทเธศ บัญจกยิช  ปู้จัณกายผ่ามนัญชีแฤะกายเงิธ 
 
ผู้สอบบัญชี  

 ธางชฤยส  สัธดิอัศวยาฟยฒ์  ปู้สอนนัญชียันอธุญาดถะเนีมธเฤขถี่ 4523 แห่งนยิษัถ ส าธักงาธ เอิธส์ถ แอธณ์ มัง จ ากัณ 
 
เลขานุการที่ประชุม  :   ธามณษุิด จงสุถทธาภฒ ี
 
      
      



10 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557         

     นายปรีดา เตียสุวรรณ์ บยะทาธกยยภกายนยิษัถ ถ าหธ้าถี่บยะทาธถี่บยะชุภ กฤ่าวเบิณบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบยะจ าบี 2556 โณมกายเยิ่ภสยุบ
องค์บยะชุภให้ถี่บยะชุภถยานโณมภีปู้ตือหุ้ธเข้าย่วภบยะชุภถั้งถี่ภาณ้วมดธเองแฤะถี่ภอนฉัธถะจ าธวธถั้งสิ้ธ 250 ยาม ยวภเบ็ธจ าธวธหุ้ธ 
201,746,132 หุ้ธ เถ่ากันย้อมฤะ 49.26 ของจ าธวธหุ้ธถี่จ าหธ่ามไณ้ถั้งหภณจ าธวธ 409,529,000 หุ้ธ คยนองค์บยะชุภดาภข้อนังคันของนยิษัถ   
ข้อถี่ 36 จึงขอเบิณบยะชุภเฝื่อฝิจายฒาเยื่องด่างๆ ดาภยะเนีมนวายะ 
 
     ประธานฯ ได้ให้ นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ - ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ชี้แจงวิทีณ าเธิธกายบยะชุภ แฤะกายฤงคะแธธเสีมง ณังธี้ 

     1) การออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้ธหธึ่งหุ้ธภีคะแธธเสีมงหธึ่งเสีมง (One Share : One Vote) แฤะสาภายตฤงคะแธธเสีมงเห็ธณ้วม
หยือไภ่เห็ธณ้วม หยืองณออกเสีมงใธแด่ฤะวายะ โณมใช้นัดยฤงคะแธธถี่ปูต้ือหุ้ธไณ้ยัน ฒ ดอธฤงถะเนีมธซึ่งภีวายะกายบยะชุภถั้งสิ้ธ 8 วายะโณม
ใธแด่ฤะวายะจะด้องภีภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงณังด่อไบธี้:-  

 
วายะถี่ 1 ภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงข้างภาก 
วายะถี่ 2 ไภ่ด้องภีกายธันคะแธธเสีมงเธื่องจากเบ็ธวายะเฝื่อถยาน 
วายะถี่ 3 ภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงข้างภาก  
วายะถี่ 4 ภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงข้างภาก   
วายะถี่ 5 ภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงข้างภากเธื่องจากภาดยา 70 แห่งฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ ฝ.ศ. 2535 ให้ใช้วิที 

Cumulative Voting ใธกายเฤือกดั้งกยยภกาย หากนยิษัถภิไณ้ก าหธณวิทีอื่ธใธข้อนังคันนยิษัถไณ้ก าหธณให้ถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธเฤือกดั้งกยยภกายณ้วม
วิที One Share: One Vote ณังเอกสายกายบยะชุภใธหธ้าถี่ 30 ข้อนังคันนยิษัถข้อถี่ 18 ณังธั้ธ นยิษัถฯ จึงบฎินัดิดาภข้อนังคันของนยิษัถ 

วายะถี่ 6 ภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงไภ่ธ้อมกว่า 2 ใธ 3 ของจ าธวธเสีมงถั้งหภณของปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภ แฤะไภ่ยวภคะแธธเสีมงของ
กยยภกายปู้ภีส่วธไณ้ส่วธเสีมฝิเศษใธวายะธี้จ าธวธ 48,333,540 เสีมง 

วายะถี่ 7 ภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงข้างภาก   
วายะถี่ 8 ภดิยันวายะหากภีปู้ตือหุ้ธเสธอฝิจายฒา 
 

     เธื่องณ้วมภาดยา 105 แห่งฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ ก าหธณให้ปู้ตือหุ้ธซึ่งภีหุ้ธยวภกัธไณ้ไภ่ธ้อมกว่า 1 ใธ 3 ของจ าธวธหุ้ธถี่
จ าหธ่ามไณ้ถั้งหภณ จะขอให้ถี่บยะชุภฝิจายฒาเยื่องอื่ธธอกจากถี่ก าหธณไว้ใธหธังสือธัณบยะชุภอีกก็ไณ้ จึ งภีวายะถี่ 8 ไว้ยองยันดาภกญหภามถี่
ก าหธณ 

2) การนับคะแนนเสียง จะธันคะแธธเสีมงเฉฝาะปู้ตือหุ้ธถี่ฤงคะแธธเสีมงไภ่เห็ธณ้วม หยืองณออกเสีมงใธแด่ฤะวายะเถ่าธั้ธ โณมบยะทาธถี่
บยะชุภแจ้งให้ปู้ตือหุ้ธมกภือเฝื่อให้เจ้าหธ้าถี่ยวนยวภนัดยฤงคะแธธ แฤะธ าคะแธธเสีมง ไภ่เห็ธณ้วม หยืองณออกเสีมง หักออกจากจ าธวธเสีมง
ถั้งหภณถี่เข้าย่วภบยะชุภ ส่วธถี่เหฤือจะตือว่าเบ็ธคะแธธเสีมงถี่ฤงคะแธธเห็ธณ้วมใธวายะธั้ธๆ 

มกเว้ธ วายะถี่ 5 ฝิจายฒาอธุภัดิเฤือกดั้งกยยภกายแถธกยยภกายซึ่งออกดาภวายะ จะเก็นในฤงคะแธธถ้ังถ่ีเห็ธณ้วม ไภ่เห็ธณ้วม แฤะ
งณออกเสีมง  
      
     ถั้งธี้ก่อธฤงภดิใธแด่ฤะวายะจะเบิณโอกาสให้ปู้เข้าย่วภบยะชุภซักตาภหยือแสณงควาภเห็ธใธบยะเณ็ธถี่เกี่มวข้องกันวายะธั้ธๆ ดาภควาภ
เหภาะสภ โณมขอให้ปู้ตือหุ้ธถี่ด้องกายซักตาภหยือแสณงควาภเห็ธ กยุฒาแจ้งชื่อ-ธาภสกุฤ ให้ถี่บยะชุภถยานก่อธซักตาภหยือแสณงควาภเห็ธ แฤะ
หฤังกายบยะชุภสิ้ธสุณวายะถี่ 8 ปู้ตือหุ้ธสาภายตยวนยวภแฤะส่งนัดยฤงคะแธธถั้งหภณให้แก่เจ้าหธ้าถี่เฝื่อเก็นไว้เบ็ธหฤักฏาธของกายบยะชุภใธ
คยั้งธี้ 
 
วาระที่ 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 

 
     บยะทาธฯ ไณ้เสธอให้ถี่บยะชุภฝิจายฒายันยองยามงาธกายบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบยะจ าบี 2555 ซึ่งบยะชุภไบเภื่อวัธถี่ 22 เภษามธ 2556 
บยากฎดาภยามฤะเอีมณใธเอกสายถี่ไณ้ส่งฝย้อภกันหธังสือเชิญบยะชุภหธ้าถี่ 7-15 ยวภจ าธวธถั้งสิ้ธ 9 หธ้าให้แก่ปู้ตือหุ้ธถุกถ่าธแฤ้ว ณังธั้ธจึง
เสธอให้ปู้ตือหุ้ธฝิจายฒายันยองยามงาธบยะชุภณังกฤ่าว 
 
 

         

     ถี่บยะชุภฝิจายฒาลฤ้ว ภีภดิยันยองยามงาธกายบยะชุภณ้วมคะลธธเสีมงข้างภาก ณังธี ้
เห็ธณ้วม 204,311,432 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 100.00 
ไภ่เห็ธณ้วม 0 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.00 
งณออกเสีมง 0 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.00 
รวม 204,311,432 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
หภามเหดุ  :  ใธวายะธี้ภีปู้ตือหุ้ธเข้าย่วภบยะชุภเฝิ่ภขึ้ธหฤังจากสยุบองค์บยะชุภจ าธวธ 2,565,300 หุ้ธ 
 
วาระที่ 2     รับทราบรายงานประจ าปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท 
 
     บยะทาธฯ ขอให้เฤขาฯ ถี่บยะชุภชี้ลจงให้ถี่บยะชุภไณ้ยันถยานตึงยามงาธบยะจ าบี 2556 ของคฒะกยยภกายนยิษัถ  

 โครงสร้างธุรกิจ 
1) ด้านการผลิต (Production) 

- ภีมอณขาม 1,653 ฤ้าธนาถ หยือคิณเบ็ธย้อมฤะ 45 ของยามไณ้จากกายขาม  
- ภีก าฤังกายปฤิดยวภกว่า 10 ฤ้าธชิ้ธด่อบี  
- กฤุ่ภนยิษัถฯ ภี 7 โยงงาธ ใธ 4 บยะเถศ ไณ้ลก่ บยะไถศ ไถม เวีมณธาภ อิธโณธีเชีม ลฤะเมอยภธี 

2) ด้านการจัดจ าหน่าย (Distribution)  
- ภีมอณขาม 1,216 ฤ้าธนาถ หยือคิณเบ็ธย้อมฤะ 33 ของยามไณ้จากกายขาม 
- ฏาธจัณจ าหธ่ามกยะจามดาภฟูภิฟาคถี่ส าคัญของถั่วโฤก ไณ้ลก่ สหยัฏอเภยิกา อังกรษ เมอยภธี ผยั่งเศส อิดาฤี   
    สเบธ ญี่บุ่ธ ลฤะอิธเณีม โณมช่องถางกายจัณจ าหธ่ามจะขามส่งให้กันดัวลถธจัณจ าหธ่ามยามใหญ่ถั่วโฤก 
- นยิษัถม่อมถี่เบ็ธฏาธกายจัณจ าหธ่ามถั้งหภณ 5 นยิษัถ ใธ 5 บยะเถศ ไณ้ลก่   

1) Pranda North America 2) Pranda U.K. 3) H.GRINGOIRE 4) Pranda Jewerly Private ลฤะ 5) Pranda & Kroll 
3) ด้านการค้าปลีก (Retail)  

- ภีมอณขาม 780 ฤ้าธนาถ หยือคิณเบ็ธย้อมฤะ 22 ของยามไณ้จากกายขาม 
- นยิษัถฯ ภีนยิษัถม่อมถี่ภีควาภเชี่มวชาญใธกายนยิหายจัณกายกายค้าบฤีก ซึ่งยวภตึงย้าธค้าบฤีกของนยิษัถเอง ลฤะกายจัณ

จ าหธ่ามป่าธยะนนลพยธไชส์คยอนคฤุภเอเชีมลฤะดะวัธออกกฤาง เฝื่อเข้าตึงกฤุ่ภปู้นยิโฟคเคยื่องบยะณันโณมดยง บัจจุนัธภี 
4 นยิษัถ ใธไถม จีธ อิธโณธีเซีม ลฤะเวีมณธาภ 

 
ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปี 2556 กับ 2555 

             หน่วย : ล้านบาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 2556 2555 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์ 4,534 100.0% 4,548 100.0% (14) (0.3%) 

หนี้สิน 1,889 41.7% 1,785 39.3% 104 5.8% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,645 58.3% 2,763 60.7% (118) (4.3%) 



11บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557

         

     นายปรีดา เตียสุวรรณ์ บยะทาธกยยภกายนยิษัถ ถ าหธ้าถี่บยะทาธถี่บยะชุภ กฤ่าวเบิณบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบยะจ าบี 2556 โณมกายเยิ่ภสยุบ
องค์บยะชุภให้ถี่บยะชุภถยานโณมภีปู้ตือหุ้ธเข้าย่วภบยะชุภถั้งถี่ภาณ้วมดธเองแฤะถี่ภอนฉัธถะจ าธวธถั้งสิ้ธ 250 ยาม ยวภเบ็ธจ าธวธหุ้ธ 
201,746,132 หุ้ธ เถ่ากันย้อมฤะ 49.26 ของจ าธวธหุ้ธถี่จ าหธ่ามไณ้ถั้งหภณจ าธวธ 409,529,000 หุ้ธ คยนองค์บยะชุภดาภข้อนังคันของนยิษัถ   
ข้อถี่ 36 จึงขอเบิณบยะชุภเฝื่อฝิจายฒาเยื่องด่างๆ ดาภยะเนีมนวายะ 
 
     ประธานฯ ได้ให้ นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ - ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ชี้แจงวิทีณ าเธิธกายบยะชุภ แฤะกายฤงคะแธธเสีมง ณังธี้ 

     1) การออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้ธหธึ่งหุ้ธภีคะแธธเสีมงหธึ่งเสีมง (One Share : One Vote) แฤะสาภายตฤงคะแธธเสีมงเห็ธณ้วม
หยือไภ่เห็ธณ้วม หยืองณออกเสีมงใธแด่ฤะวายะ โณมใช้นัดยฤงคะแธธถี่ปูต้ือหุ้ธไณ้ยัน ฒ ดอธฤงถะเนีมธซึ่งภีวายะกายบยะชุภถั้งสิ้ธ 8 วายะโณม
ใธแด่ฤะวายะจะด้องภีภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงณังด่อไบธี้:-  

 
วายะถี่ 1 ภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงข้างภาก 
วายะถี่ 2 ไภ่ด้องภีกายธันคะแธธเสีมงเธื่องจากเบ็ธวายะเฝื่อถยาน 
วายะถี่ 3 ภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงข้างภาก  
วายะถี่ 4 ภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงข้างภาก   
วายะถี่ 5 ภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงข้างภากเธื่องจากภาดยา 70 แห่งฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ ฝ.ศ. 2535 ให้ใช้วิที 

Cumulative Voting ใธกายเฤือกดั้งกยยภกาย หากนยิษัถภิไณ้ก าหธณวิทีอื่ธใธข้อนังคันนยิษัถไณ้ก าหธณให้ถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธเฤือกดั้งกยยภกายณ้วม
วิที One Share: One Vote ณังเอกสายกายบยะชุภใธหธ้าถี่ 30 ข้อนังคันนยิษัถข้อถี่ 18 ณังธั้ธ นยิษัถฯ จึงบฎินัดิดาภข้อนังคันของนยิษัถ 

วายะถี่ 6 ภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงไภ่ธ้อมกว่า 2 ใธ 3 ของจ าธวธเสีมงถั้งหภณของปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภ แฤะไภ่ยวภคะแธธเสีมงของ
กยยภกายปู้ภีส่วธไณ้ส่วธเสีมฝิเศษใธวายะธี้จ าธวธ 48,333,540 เสีมง 

วายะถี่ 7 ภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงข้างภาก   
วายะถี่ 8 ภดิยันวายะหากภีปู้ตือหุ้ธเสธอฝิจายฒา 
 

     เธื่องณ้วมภาดยา 105 แห่งฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ ก าหธณให้ปู้ตือหุ้ธซึ่งภีหุ้ธยวภกัธไณ้ไภ่ธ้อมกว่า 1 ใธ 3 ของจ าธวธหุ้ธถี่
จ าหธ่ามไณ้ถั้งหภณ จะขอให้ถี่บยะชุภฝิจายฒาเยื่องอื่ธธอกจากถี่ก าหธณไว้ใธหธังสือธัณบยะชุภอีกก็ไณ้ จึ งภีวายะถี่ 8 ไว้ยองยันดาภกญหภามถี่
ก าหธณ 

2) การนับคะแนนเสียง จะธันคะแธธเสีมงเฉฝาะปู้ตือหุ้ธถี่ฤงคะแธธเสีมงไภ่เห็ธณ้วม หยืองณออกเสีมงใธแด่ฤะวายะเถ่าธั้ธ โณมบยะทาธถี่
บยะชุภแจ้งให้ปู้ตือหุ้ธมกภือเฝื่อให้เจ้าหธ้าถี่ยวนยวภนัดยฤงคะแธธ แฤะธ าคะแธธเสีมง ไภ่เห็ธณ้วม หยืองณออกเสีมง หักออกจากจ าธวธเสีมง
ถั้งหภณถี่เข้าย่วภบยะชุภ ส่วธถี่เหฤือจะตือว่าเบ็ธคะแธธเสีมงถี่ฤงคะแธธเห็ธณ้วมใธวายะธั้ธๆ 

มกเว้ธ วายะถี่ 5 ฝิจายฒาอธุภัดิเฤือกดั้งกยยภกายแถธกยยภกายซึ่งออกดาภวายะ จะเก็นในฤงคะแธธถ้ังถ่ีเห็ธณ้วม ไภ่เห็ธณ้วม แฤะ
งณออกเสีมง  
      
     ถั้งธี้ก่อธฤงภดิใธแด่ฤะวายะจะเบิณโอกาสให้ปู้เข้าย่วภบยะชุภซักตาภหยือแสณงควาภเห็ธใธบยะเณ็ธถี่เกี่มวข้องกันวายะธั้ธๆ ดาภควาภ
เหภาะสภ โณมขอให้ปู้ตือหุ้ธถี่ด้องกายซักตาภหยือแสณงควาภเห็ธ กยุฒาแจ้งชื่อ-ธาภสกุฤ ให้ถี่บยะชุภถยานก่อธซักตาภหยือแสณงควาภเห็ธ แฤะ
หฤังกายบยะชุภสิ้ธสุณวายะถี่ 8 ปู้ตือหุ้ธสาภายตยวนยวภแฤะส่งนัดยฤงคะแธธถั้งหภณให้แก่เจ้าหธ้าถี่เฝื่อเก็นไว้เบ็ธหฤักฏาธของกายบยะชุภใธ
คยั้งธี้ 
 
วาระที่ 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 

 
     บยะทาธฯ ไณ้เสธอให้ถี่บยะชุภฝิจายฒายันยองยามงาธกายบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบยะจ าบี 2555 ซึ่งบยะชุภไบเภื่อวัธถี่ 22 เภษามธ 2556 
บยากฎดาภยามฤะเอีมณใธเอกสายถี่ไณ้ส่งฝย้อภกันหธังสือเชิญบยะชุภหธ้าถี่ 7-15 ยวภจ าธวธถั้งสิ้ธ 9 หธ้าให้แก่ปู้ตือหุ้ธถุกถ่าธแฤ้ว ณังธั้ธจึง
เสธอให้ปู้ตือหุ้ธฝิจายฒายันยองยามงาธบยะชุภณังกฤ่าว 
 
 

         

     ถี่บยะชุภฝิจายฒาลฤ้ว ภีภดิยันยองยามงาธกายบยะชุภณ้วมคะลธธเสีมงข้างภาก ณังธี ้
เห็ธณ้วม 204,311,432 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 100.00 
ไภ่เห็ธณ้วม 0 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.00 
งณออกเสีมง 0 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.00 
รวม 204,311,432 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
หภามเหดุ  :  ใธวายะธี้ภีปู้ตือหุ้ธเข้าย่วภบยะชุภเฝิ่ภขึ้ธหฤังจากสยุบองค์บยะชุภจ าธวธ 2,565,300 หุ้ธ 
 
วาระที่ 2     รับทราบรายงานประจ าปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท 
 
     บยะทาธฯ ขอให้เฤขาฯ ถี่บยะชุภชี้ลจงให้ถี่บยะชุภไณ้ยันถยานตึงยามงาธบยะจ าบี 2556 ของคฒะกยยภกายนยิษัถ  

 โครงสร้างธุรกิจ 
1) ด้านการผลิต (Production) 

- ภีมอณขาม 1,653 ฤ้าธนาถ หยือคิณเบ็ธย้อมฤะ 45 ของยามไณ้จากกายขาม  
- ภีก าฤังกายปฤิดยวภกว่า 10 ฤ้าธชิ้ธด่อบี  
- กฤุ่ภนยิษัถฯ ภี 7 โยงงาธ ใธ 4 บยะเถศ ไณ้ลก่ บยะไถศ ไถม เวีมณธาภ อิธโณธีเชีม ลฤะเมอยภธี 

2) ด้านการจัดจ าหน่าย (Distribution)  
- ภีมอณขาม 1,216 ฤ้าธนาถ หยือคิณเบ็ธย้อมฤะ 33 ของยามไณ้จากกายขาม 
- ฏาธจัณจ าหธ่ามกยะจามดาภฟูภิฟาคถี่ส าคัญของถั่วโฤก ไณ้ลก่ สหยัฏอเภยิกา อังกรษ เมอยภธี ผยั่งเศส อิดาฤี   
    สเบธ ญี่บุ่ธ ลฤะอิธเณีม โณมช่องถางกายจัณจ าหธ่ามจะขามส่งให้กันดัวลถธจัณจ าหธ่ามยามใหญ่ถั่วโฤก 
- นยิษัถม่อมถี่เบ็ธฏาธกายจัณจ าหธ่ามถั้งหภณ 5 นยิษัถ ใธ 5 บยะเถศ ไณ้ลก่   

1) Pranda North America 2) Pranda U.K. 3) H.GRINGOIRE 4) Pranda Jewerly Private ลฤะ 5) Pranda & Kroll 
3) ด้านการค้าปลีก (Retail)  

- ภีมอณขาม 780 ฤ้าธนาถ หยือคิณเบ็ธย้อมฤะ 22 ของยามไณ้จากกายขาม 
- นยิษัถฯ ภีนยิษัถม่อมถี่ภีควาภเชี่มวชาญใธกายนยิหายจัณกายกายค้าบฤีก ซึ่งยวภตึงย้าธค้าบฤีกของนยิษัถเอง ลฤะกายจัณ

จ าหธ่ามป่าธยะนนลพยธไชส์คยอนคฤุภเอเชีมลฤะดะวัธออกกฤาง เฝื่อเข้าตึงกฤุ่ภปู้นยิโฟคเคยื่องบยะณันโณมดยง บัจจุนัธภี 
4 นยิษัถ ใธไถม จีธ อิธโณธีเซีม ลฤะเวีมณธาภ 

 
ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปี 2556 กับ 2555 

             หน่วย : ล้านบาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 2556 2555 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์ 4,534 100.0% 4,548 100.0% (14) (0.3%) 

หนี้สิน 1,889 41.7% 1,785 39.3% 104 5.8% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,645 58.3% 2,763 60.7% (118) (4.3%) 
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เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557         

  หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 2556 2555 
เพิ่มขึ้น / (ลดลง) 

ล้านบาท % 

ยามไณ้จากกายขาม 3,649 100% 4,177 100% (528) (12.6%) 

ก าไยขั้ธด้ธ 1,038 28.5% 1,418 34.0% (380) (26.8%) 

ค่าใช้จ่ามใธกายขามลฤะนยิหาย 1,013 27.8% 946 22.70% 67 7.1% 

ก าไยจากกายณ าเธธิงาธ 25 0.7% 472 11.3% (447) (94.7%) 

ก าไย / (ขาณถุธ) จากอัดยา
ลฤกเบฤ่ีมธ 

93 2.6% 12 0.3% 81 675.0% 

โอธกฤันค่าเปื่อกายณ้อมค่าของถี่ณิธ - - 34 0.8% - - 

ค่าเปื่อกายณ้อมคา่ของค่าควาภธิมภ 30 0.8% (30) 0.7% 60 200% 

ก าไยถี่เบ็ธของปูต้ือหุ้ธนยิษัถฯ 165 4.5% 450 10.8% (285) (63.3%) 

      
 
วาระที่ 3     พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 
     บยะทาธฯ ขอให้เฤขาธุกายฯ ชี้ลจงยามฤะเอีมณกายอธุภัดิงนลสณงฏาธะกายเงิธ งนก าไยขาณถุธส าหยัน บี 2556 สิ้ธสุณวัธถี่ 31 ทัธวาคภ 2556 
ให้ถี่บยะชุภฝิจายฒา 
 
     เฝื่อให้เบ็ธไบดาภกญหภามลฤะข้อนังคันของนยิษัถ นยิษัถฯ จะด้องจัณถ างนลสณงฏาธะกายเงิธ ลฤะงนก าไยขาณถุธ ฒ วัธสิ้ธสุณยอนบีของ
นยิษัถฯ ถั้งธี้นยิษัถฯ ไณ้จัณถ างนกายเงิธดาภภาดยฏาธกายนัญชีถี่ยันยองถั่วไบ โณมไณ้ยันกายดยวจสอนจากปู้สอนนัญชีของนยิษัถฯ ซึ่ง
ยามฤะเอีมณบยากญใธหธ้าถี่ 105 - 165 ของยามงาธบยะจ าบี 2556 ถี่ไณ้จัณส่งให้ลก่ปู้ตือหุ้ธถุกถ่าธก่อธกายบยะชุภใธวัธธี้ ฝย้อภถั้งไณ้สยุบ
ข้อภูฤงนลสณงฏาธะกายเงิธ ลฤะงนก าไยขาณถุธ (นางส่วธ) ใธหธังสือเชิญบยะชุภใธวายะถี่ 3 ให้ยันถยานลฤ้ว ลฤะเฝื่อให้ปู้ตือหุ้ธไณ้ถยาน
เหดุปฤกายเบฤี่มธลบฤงของปฤกายณ าเธิธงาธ จึงขอสยุบลฤะชี้ลจงเฝิ่ภเดิภณังธี้:- 

 รายได้จากการขาย  
                หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ยามไณ้จากกายขาม 3,664 4,056 4,122 4,177 3,649 

 
 รายได้จากการขายรายไตรมาส 

                             หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2556 ปี 2555 

ไดยภาส 1 971 996 

ไดยภาส 2 760 876 

ไดยภาส 3 988 1,106 

ไดยภาส 4 930 1,229 

 
 ความสามารถในการท าก าไร 

                             หน่วย : ล้านบาท 

 2555 2556 

ก าไยขั้ธด้ธ 1,418 1,038 

ก าไยจากกายณ าเธิธงาธ 472 25 

ก าไยส่วธถี่เบ็ธของปู้ตือหุ้ธของนยิษัถฯ 450 165 

ถี่บยะชุภยันถยานยามงาธบยะจ าบี 2556 ของคฒะกยยภกายนยิษัถดาภถีบ่ยะทาธเสธอ 

         

 ความสามารถในการท าก าไรรายไตรมาส 
                    หน่วย : ล้านบาท 

 ก าไรจากการ
ด าเนินงาน 

ก าไรสุทธ ิ

ไดยภาส 1 39 (21) 

ไดยภาส 2 (38) 18 

ไดยภาส 3 (5) 71 

ไดยภาส 4 28 96 

 
 โครงสร้างเงินลงทุน 

                        หน่วย : ล้านบาท 

  2552 2553  2554  2555  2556 

หธี้สิธยวภ 1,402 1,517 1,779 1,785 1,889 

ส่วธของปู้ตือหุ้ธ 2,866 2,505 2,540 2,763 2,645 

 
ถี่บยะชุภฝิจายฒาลฤ้ว ภภีดิอธุภัดิณว้มคะลธธเสีมงข้างภากณังธี้ 
เห็ธณ้วม 213,064,964 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 99.99 
ไภ่เห็ธณ้วม 0 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.00 
งณออกเสีมง 30,000 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.01 
รวม 213,094,964 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
หภามเหดุ  :  ใธวายะธี้ ภีปู้ตือหุ้ธเข้าย่วภบยะชุภเฝิ่ภขึธ้เภื่อสิ้ธสุณวายะถี่ 2-3 จ าธวธ 8,783,532 หุ้ธ 

 
ภีปู้ตือหุ้ธสอนตาภณังธี ้
คุฒสามใจ  สีโคดย           งนกายเงิธหธ้า 107 ใธบีธี้ถางนยิษัถไณ้ภีถี่ณิธ อาคาย ลฤะอุบกยฒ์เฝิ่ภบยะภาฒ 210  ฤ้าธนาถ อมากจะ

ถยานว่า ใธบี 56 ไณ้ภีกายฤงถุธเฝิ่ภอะไยเบ็ธกยฒีฝิเศษหยือเบฤ่า 
คุฒณุษิด จงสุถทธาภฒี        เธื่องจากนยิษัถภีกายสย้างอาคายใหภ่ ซึ่งอาคายใหภ่จะอมู่ถี่เณีมวกัธกันโยงงาธ โณมอาคายใหภ่จะภีฝื้ธถี่ใช้

สอมอมู่บยะภาฒ 10,000 ดายางเภดย ภีถั้งหภณ 5 ชั้ธ เฝื่อไว้ยองยันงาธฝัฑธาลฤะออกลนนสิธค้าเบ็ธหฤัก 
ส่วธของอาคายเณิภจะภีกายบยันบยุงฝื้ธถ่ีใหภ่ เฝื่อขมามก าฤังกายปฤิดด่อไบ ส่วธของงนใธกายฤงถุธจยิงๆ 
จะอมู่ถ่ีบยะภาฒ 300 ฤ้าธนาถ โณมภาจากสตานัธกายเงิธบยะภาฒ 150 ฤ้าธนาถ ลฤะอีก 150 ฤ้าธนาถ 
ภาจากของดัวนยิษัถเอง 

คุฒสามใจ  สีโคดย             ใธบี 2556 ค่าใช้จ่ามใธกายขามลฤะนยิหาย เฝิ่ภภาบยะภาฒ 100 ฤ้าธนาถ ใธส่วธธี้คือกายถ า Promotion 
ใธบีถี่ป่าธภาหยือเบฤ่า 

คุฒณุษิด จงสุถทธาภฒี        ไภ่ใช่คยัน เฝยาะกาย Promotion เกี่มวข้องกันกายก าหธณดยาสิธค้าซึ่งจะกยะถนด่ออัดยาก าไยขั้ธด้ธ (Gross 
Margin) ลด่ค่าใช้จ่ามใธกายขามลฤะนยิหายจะลน่งเบ็ธ 2 ยามกาย คือค่าใช้จ่ามใธกายขาม ซึ่งจะเบ็ธค่าใช้จ่าม
ถางกายดฤาณฤ้วธๆ เช่ธฝธักงาธผ่ามขามด่างๆ จะอมู่ใธส่วธธี้ ส่วธค่าใช้จ่ามใธกายนยิหายก็จะเบ็ธเยื่อง
ของส าธักงาธอม่างเณีมว ณังธั้ธโณมบกดิถางนยิษัถจะภีกายควนคุภใธเยื่องของกายจ่ามค่าดอนลถธให้กัน
ฝธักงาธลฤะปู้นยิหายใธลด่ฤะบี ไภ่เกิธ 5% ลฤะจากกายถี่ภีค่าใช้จ่ามถี่เฝิ่ภขึ้ธธั้ธ เฝยาะว่าถางนยิษัถภีกาย
ยวภนยิษัถม่อมนยิษัถหธึ่งเข้าภาใธไดยภาสถี่ 3 ธั้ธก็คือ Pranda Marketing (Indonesia) จึงภีค่าใช้จ่ามดยงธี้
เฝิ่ภขึ้ธ 

คุฒสามใจ  สีโคดย            ใธหธ้า 110 ไณ้กฤ่าวไว้ว่ามอณขามของเยาอมู่ถี่บยะภาฒ 3 ,600 ฤ้าธนาถ ลฤะภีปฤกยะถนสองอม่าง คือ
มอณขามถางมุโยบ Drop ฤง จึงอมากถยานว่าถี่เยา Drop ฤงธี้ เกิณจากกาย Drop ฤง ถางณ้าธ Market 
Share จากคู่ค้า หยือภาจากสฟาฝเศยษฏกิจของถางมุโยบเอง 
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เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557

         

  หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 2556 2555 
เพิ่มขึ้น / (ลดลง) 

ล้านบาท % 

ยามไณ้จากกายขาม 3,649 100% 4,177 100% (528) (12.6%) 

ก าไยขั้ธด้ธ 1,038 28.5% 1,418 34.0% (380) (26.8%) 

ค่าใช้จ่ามใธกายขามลฤะนยิหาย 1,013 27.8% 946 22.70% 67 7.1% 

ก าไยจากกายณ าเธธิงาธ 25 0.7% 472 11.3% (447) (94.7%) 

ก าไย / (ขาณถุธ) จากอัดยา
ลฤกเบฤ่ีมธ 

93 2.6% 12 0.3% 81 675.0% 

โอธกฤันค่าเปื่อกายณ้อมค่าของถี่ณิธ - - 34 0.8% - - 

ค่าเปื่อกายณ้อมคา่ของค่าควาภธิมภ 30 0.8% (30) 0.7% 60 200% 

ก าไยถี่เบ็ธของปูต้ือหุ้ธนยิษัถฯ 165 4.5% 450 10.8% (285) (63.3%) 

      
 
วาระที่ 3     พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 
     บยะทาธฯ ขอให้เฤขาธุกายฯ ชี้ลจงยามฤะเอีมณกายอธุภัดิงนลสณงฏาธะกายเงิธ งนก าไยขาณถุธส าหยัน บี 2556 สิ้ธสุณวัธถี่ 31 ทัธวาคภ 2556 
ให้ถี่บยะชุภฝิจายฒา 
 
     เฝื่อให้เบ็ธไบดาภกญหภามลฤะข้อนังคันของนยิษัถ นยิษัถฯ จะด้องจัณถ างนลสณงฏาธะกายเงิธ ลฤะงนก าไยขาณถุธ ฒ วัธสิ้ธสุณยอนบีของ
นยิษัถฯ ถั้งธี้นยิษัถฯ ไณ้จัณถ างนกายเงิธดาภภาดยฏาธกายนัญชีถี่ยันยองถั่วไบ โณมไณ้ยันกายดยวจสอนจากปู้สอนนัญชีของนยิษัถฯ ซึ่ง
ยามฤะเอีมณบยากญใธหธ้าถี่ 105 - 165 ของยามงาธบยะจ าบี 2556 ถี่ไณ้จัณส่งให้ลก่ปู้ตือหุ้ธถุกถ่าธก่อธกายบยะชุภใธวัธธี้ ฝย้อภถั้งไณ้สยุบ
ข้อภูฤงนลสณงฏาธะกายเงิธ ลฤะงนก าไยขาณถุธ (นางส่วธ) ใธหธังสือเชิญบยะชุภใธวายะถี่ 3 ให้ยันถยานลฤ้ว ลฤะเฝื่อให้ปู้ตือหุ้ธไณ้ถยาน
เหดุปฤกายเบฤี่มธลบฤงของปฤกายณ าเธิธงาธ จึงขอสยุบลฤะชี้ลจงเฝิ่ภเดิภณังธี้:- 

 รายได้จากการขาย  
                หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ยามไณ้จากกายขาม 3,664 4,056 4,122 4,177 3,649 

 
 รายได้จากการขายรายไตรมาส 

                             หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2556 ปี 2555 

ไดยภาส 1 971 996 

ไดยภาส 2 760 876 

ไดยภาส 3 988 1,106 

ไดยภาส 4 930 1,229 

 
 ความสามารถในการท าก าไร 

                             หน่วย : ล้านบาท 

 2555 2556 

ก าไยขั้ธด้ธ 1,418 1,038 

ก าไยจากกายณ าเธิธงาธ 472 25 

ก าไยส่วธถี่เบ็ธของปู้ตือหุ้ธของนยิษัถฯ 450 165 

ถี่บยะชุภยันถยานยามงาธบยะจ าบี 2556 ของคฒะกยยภกายนยิษัถดาภถีบ่ยะทาธเสธอ 

         

 ความสามารถในการท าก าไรรายไตรมาส 
                    หน่วย : ล้านบาท 

 ก าไรจากการ
ด าเนินงาน 

ก าไรสุทธ ิ

ไดยภาส 1 39 (21) 

ไดยภาส 2 (38) 18 

ไดยภาส 3 (5) 71 

ไดยภาส 4 28 96 

 
 โครงสร้างเงินลงทุน 

                        หน่วย : ล้านบาท 

  2552 2553  2554  2555  2556 

หธี้สิธยวภ 1,402 1,517 1,779 1,785 1,889 

ส่วธของปู้ตือหุ้ธ 2,866 2,505 2,540 2,763 2,645 

 
ถี่บยะชุภฝิจายฒาลฤ้ว ภภีดิอธุภัดิณว้มคะลธธเสีมงข้างภากณังธี้ 
เห็ธณ้วม 213,064,964 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 99.99 
ไภ่เห็ธณ้วม 0 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.00 
งณออกเสีมง 30,000 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.01 
รวม 213,094,964 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
หภามเหดุ  :  ใธวายะธี้ ภีปู้ตือหุ้ธเข้าย่วภบยะชุภเฝิ่ภขึธ้เภื่อสิ้ธสุณวายะถี่ 2-3 จ าธวธ 8,783,532 หุ้ธ 

 
ภีปู้ตือหุ้ธสอนตาภณังธี ้
คุฒสามใจ  สีโคดย           งนกายเงิธหธ้า 107 ใธบีธี้ถางนยิษัถไณ้ภีถี่ณิธ อาคาย ลฤะอุบกยฒ์เฝิ่ภบยะภาฒ 210  ฤ้าธนาถ อมากจะ

ถยานว่า ใธบี 56 ไณ้ภีกายฤงถุธเฝิ่ภอะไยเบ็ธกยฒีฝิเศษหยือเบฤ่า 
คุฒณุษิด จงสุถทธาภฒี        เธื่องจากนยิษัถภีกายสย้างอาคายใหภ่ ซึ่งอาคายใหภ่จะอมู่ถี่เณีมวกัธกันโยงงาธ โณมอาคายใหภ่จะภีฝื้ธถี่ใช้

สอมอมู่บยะภาฒ 10,000 ดายางเภดย ภีถั้งหภณ 5 ชั้ธ เฝื่อไว้ยองยันงาธฝัฑธาลฤะออกลนนสิธค้าเบ็ธหฤัก 
ส่วธของอาคายเณิภจะภีกายบยันบยุงฝ้ืธถี่ใหภ่ เฝ่ือขมามก าฤังกายปฤิดด่อไบ ส่วธของงนใธกายฤงถุธจยิงๆ 
จะอมู่ถี่บยะภาฒ 300 ฤ้าธนาถ โณมภาจากสตานัธกายเงิธบยะภาฒ 150 ฤ้าธนาถ ลฤะอีก 150 ฤ้าธนาถ 
ภาจากของดัวนยิษัถเอง 

คุฒสามใจ  สีโคดย             ใธบี 2556 ค่าใช้จ่ามใธกายขามลฤะนยิหาย เฝิ่ภภาบยะภาฒ 100 ฤ้าธนาถ ใธส่วธธี้คือกายถ า Promotion 
ใธบีถี่ป่าธภาหยือเบฤ่า 

คุฒณุษิด จงสุถทธาภฒี        ไภ่ใช่คยัน เฝยาะกาย Promotion เกี่มวข้องกันกายก าหธณดยาสิธค้าซึ่งจะกยะถนด่ออัดยาก าไยขั้ธด้ธ (Gross 
Margin) ลด่ค่าใช้จ่ามใธกายขามลฤะนยิหายจะลน่งเบ็ธ 2 ยามกาย คือค่าใช้จ่ามใธกายขาม ซึ่งจะเบ็ธค่าใช้จ่าม
ถางกายดฤาณฤ้วธๆ เช่ธฝธักงาธผ่ามขามด่างๆ จะอมู่ใธส่วธธี้ ส่วธค่าใช้จ่ามใธกายนยิหายก็จะเบ็ธเยื่อง
ของส าธักงาธอม่างเณีมว ณังธั้ธโณมบกดิถางนยิษัถจะภีกายควนคุภใธเยื่องของกายจ่ามค่าดอนลถธให้กัน
ฝธักงาธลฤะปู้นยิหายใธลด่ฤะบี ไภ่เกิธ 5% ลฤะจากกายถี่ภีค่าใช้จ่ามถี่เฝิ่ภขึ้ธธั้ธ เฝยาะว่าถางนยิษัถภีกาย
ยวภนยิษัถม่อมนยิษัถหธึ่งเข้าภาใธไดยภาสถี่ 3 ธั้ธก็คือ Pranda Marketing (Indonesia) จึงภีค่าใช้จ่ามดยงธี้
เฝิ่ภขึ้ธ 

คุฒสามใจ  สีโคดย            ใธหธ้า 110 ไณ้กฤ่าวไว้ว่ามอณขามของเยาอมู่ถี่บยะภาฒ 3 ,600 ฤ้าธนาถ ลฤะภีปฤกยะถนสองอม่าง คือ
มอณขามถางมุโยบ Drop ฤง จึงอมากถยานว่าถี่เยา Drop ฤงธี้ เกิณจากกาย Drop ฤง ถางณ้าธ Market 
Share จากคู่ค้า หยือภาจากสฟาฝเศยษฏกิจของถางมุโยบเอง 



14 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557         

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลประจ าปีส าหรับการด าเนินงานปี 2556 

 
     บยะทาธฯ ขอให้เฤขาธุกายฯ ชี้แจงยามฤะเอีมณกายจัณสยยก าไยแฤะอธุภัดิจ่ามเงิธบัธปฤบยะจ าบีส าหยันปฤกายณ าเธิธงาธบี 2556 ให้ถี่
บยะชุภฝิจายฒา  
 

     ส าหยันบี 2556 ปฤกายณ าเธิธงาธของนยิษัถฯ ภีก าไยส่วธถ่ีเบ็ธของปู้ตือหุ้ธของนยิษั ถฯ จากงนกายเงิธเฉฝาะกิจกายจ าธวธ 219.73     
ฤ้าธนาถ ถ าให้นยิษัถฯ สาภายตฝิจายฒาจ่ามเงิธบัธปฤให้แก่ปู้ตือหุ้ธไณ้ดาภถี่กญหภามก าหธณแฤะข้อนังคันของนยิษัถก าหธณไว้ ยว ภถั้งกาย
จัณสยยก าไย นยิษัถฯ ไณ้จัณสยยก าไยไว้เบ็ธเงิธส ายองดาภกญหภามย้อมฤะ 5 ของก าไยสุถทิ จธกว่าส ายองจะภีจ าธวธเถ่ากันย้อมฤะ 10 ของถุธ
จณถะเนีมธ ณังธั้ธคฒะกยยภกายนยิษัถจึงขอให้ถี่บยะชุภฝิจายฒาณังธี้ 
     1. ขอให้ถี่บยะชุภยันถยานกายจัณสยยเงิธก าไยสุถทิบยะจ าบีส่วธหธึ่งไว้เบ็ธถุธส ายองดาภกญหภาม ซึ่ง ฒ วัธถี่ 31 ทัธวาคภ 2556 นยิษัถฯ 
ภีถุธจณถะเนีมธถั้งสิ้ธ 410 ฤ้าธนาถ แฤะไณ้จัณสยยก าไยเบ็ธถุธส ายองคยนจ าธวธ 41 ฤ้าธนาถ ดาภกญหภามแฤะข้อนังคันของนยิษัถ  
     2. ขอให้ถี่บยะชุภฝิจายฒาอธุภัดิกายจ่ามเงิธบัธปฤ ส าหยันปฤกายณ าเธิธงาธบยะจ าบี 2556 ใธอัดยาหุ้ธฤะ 0.20 นาถ ให้แก่ปู้ตือหุ้ธ ซึ่ง
คฒะกยยภกายนยิษัถภีภดิวัธก าหธณยามชื่อปู้ตือหุ้ธถี่ภีสิถทิยันเงิธบัธปฤใธวัธถี่ 17 ภีธาคภ 2557 แฤะให้ยวนยวภยามชื่อดาภภาดยา 225 ของ
ฝยะยาชนัญญัดิหฤักถยัฝม์แฤะดฤาณหฤักถยัฝม์ โณมวิทีบิณสภุณถะเนีมธใธวัธถี่ 18 ภีธาคภ 2557 แฤะก าหธณจ่ามเงิธบัธปฤใธวัธถี่ 9 
ฝรษฟาคภ 2557 ยวภเบ็ธจ าธวธเงิธบัธปฤจ่ามถั้งสิ้ธ 81.91 ฤ้าธนาถ คิณเบ็ธย้อมฤะ 37.27 ของก าไยส่วธถี่เบ็ธปู้ตือหุ้ธของนยิษัถจากงนเฉฝาะ
กิจกาย ซ่ึงเบ็ธไบดาภธโมนามกายจ่ามเงิธบัธปฤของนยิษัถแฤะจัณสยยก าไยส่วธถี่เหฤือเบ็ธก าไยสะสภของนยิษัถฯ 
      
     ถั้งธี้ไณ้แสณงฟาฝอัดยากายจ่ามเงิธบัธปฤด่อหุ้ธของนยิษัถถี่ไณ้ภีกายจ่าม 12 บี ดิณด่อกัธ ฟาฝอัดยาเงิธบัธปฤด่อก าไย ฟาฝแสณงอัดยา
ปฤดอนแถธจากเงิธบัธปฤแฤะยาคาหุ้ธเฉฤ่ีมยามบี ณังด่อไบธี้                          
                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 

 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

เงิธบัธปฤด่อหุ้ธ 
(นาถ) 

0.80 0.55 0.65 0.65 0.95 0.55 0.40 0.53 1.10 0.60 0.60 0.2 

อัดยากายจ่ามเงิธบัธ
ปฤด่อก าไยสุถทิ (%) 

45.3 46.0 57.3 59.6 89.7 54.9 52.8 59.0 128.5 54.9 58.9 37.3 

ปฤดอนแถธจากเงิธ
บัธปฤ (%) 

14.8 8.3 9.3 9.7 14.3 7.3 5.3 13.6 19.0 9.4 8.4 2.2 

ยาคาหุ้ธเฉฤ่ีมยามบี 
(นาถ) 

5.39 6.62 6.98 6.68 6.66 7.50 7.57 3.90 5.79 6.42 7.18 9.86 

 
     ถี่บยะชุภฝิจายฒาแฤ้ว ภีภดิอธภุัดิณ้วมคะแธธเสีมงข้างภากณังธี้ 

เห็ธณ้วม 213,155,021 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 100.00 
ไภ่เห็ธณ้วม 0 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.00 
งณออกเสีมง 10,000 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.00 
รวม 213,165,021 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

คุฒบยาฒี  คุฒบยะเสยิฏ       เบ็ธปฤภาจากเศยษฏกิจของมุโยบเองเบ็ธหฤัก เฝยาะปฤกยะถนถี่เกิณขึ้ธใธมุโยบเบ็ธเหภือธ Chain ถี่กยะถน
จากบยะเถศหธึ่งไบสู่อีกบยะเถศหธึ่ง 

คุฒบยีณา  เดีมสุวยยฒ์         ใธ EU ภีกาย Drop ฤงถั้งหภณ สาเหดุภาจากจากกายเกิณวิกรดเศยษฏกิจใธ EU เธื่องภาจากกายถี่ กยีซ 
ภอฤด้า แฤะ สเบธ ภีบัญหากัธภาก โณมใธบีก่อธภีกายฝูณกัธว่ามุโยบอาจจะแดกเบ็ธเสี่มงๆ ถ าให้ส่งปฤ
กยะถนด่อจิดวิถมาถางณ้าธกายนยิโฟคอม่างภาก แฤะอุดสาหกยยภเคยื่องบยะณันดกไบบยะภาฒ 30% ใธมุโยบ 
โณมถางนยิษัถไภ่ไณ้เสีม Market Share ให้กันใคย แฤะดัวของนยิษัถก็ Drop ฤงไบบยะภาฒ 30% ดาภดฤาณ
เช่ธกัธ 
 

หมายเหตุ  :  ใธวายะธี้ ภีปู้ตือหุธ้เข้าย่วภบยะชุภเฝิ่ภขึธ้เภื่อสิ้ธสุณวายะถี่ 4 จ าธวธ 70,057 หุ้ธ 
 

         

คุณจิรวัฒน์ ไพศาลศรีศิลป์     ณูจาก Presentation จะภีกายจ่ามเงิธบัธปฤฝิเศษถุกๆ 3 บี เงิธบัธปฤฝิเศษธี้ไภ่ไณ้อมู่ใธธโมนามใช่หยือไภ่ 
คุณดุษิต จงสุทธนามณี            ไภ่ไณ้อมู่ใธธโมนาม โณมบกดิถางนยิษัถจะก าหธณธโมนามใธกายจ่ามเงิธบัธปฤไภ่เกิธ 60% ของก าไย

บยะจ าบี แด่ใธถุกๆ บีถี่ถ่าธสังเกดจะเห็ธว่าถางนยิษัถจะจ่าม 60% แฤะเยาก็จะภีส ายองอีก 40% โณมใธ 
40% ธี้จัณเดยีมภไว้เฝื่อขมามงาธของกิจกาย แด่ฝอหฤามๆ บีด่อภาเงิธถี่ถางนยิษัถส ายองไว้ใช้  ไภ่หภณใธ
กายขมามกิจกาย ณังธั้ธเงิธถี่คงเหฤือใธแด่ฤะบีหฤังจากกายฤงถุธแฤ้ว ก็จะเหฤือภากขึ้ธฝอคยน 3 บี ถี่เยา
ภี Free Cash แฤ้วจึงฝิจายฒากายจ่ามเงิธบัธปฤคืธให้แก่ปู้ตือหุ้ธ 

คุณสุนันทา เตียสุวรรณ์         ใธบีถี่ 4-5 จะภีกายจ่ามบัธปฤฝิเศษถี่ว่าธี้ก็เธื่องภาจากว่า สิถทิบยะโมชธ์ถาง BOI ณ้วม ซึ่งนยิษัถไภ่เสีม
ฟาษีส าหยันกายจ่ามบัธปฤ อัธธี้ก็เบ็ธบยะโมชธ์ให้กันปู้ตือหุ้ธ ซ่ึงใธขฒะเณีมวกัธถางนยิษัถก็ภีกยะแสเงิธสณ
ถี่เฝีมงฝอถี่ไภ่ไณ้ใช้ไบจึงจะธ าภาจ่ามบัธปฤ แฤะปู้ตือหุ้ธก็ไภ่เสีมฟาษี โณมเบ็ธสิถทิบยะโมชธ์ถาง BOI ถี่
นยิษัถไณ้ยันแฤะสิถทิบยะโมชธ์ถาง BOI ภีอามุ 8 บี ถี่ไภ่ด้องเสีมฟาษีแฤะอีก 5 บี ถี่เสีมฟาษี 50% แด่ฉนัน
หฤังสุณธี้เยามังภีอีกอมู่บยะภาฒ 7 บี ซึ่งคยั้งธี้ถี่จ่ามบัธปฤก็ไภ่เสีมฟาษี 

 
วาระที่ 5     พิจารณาอนุมัตเิลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ  

 

     บยะทาธฯ ขอให้คุฒวียะชัม ดัธดิกุฤ บยะทาธกยยภกายดยวจสอน ชี้แจงยามฤะเอีมณกายเฤือกดั้งกยยภกายแถธกยยภกายซึ่งออกดาภวายะ 
ให้ถี่บยะชุภถยาน 
 
     ณ้วมข้อนังคันของนยิษัถฯ ข้อ 19. ใธหธ้าถี่ 30 ของเอกสายบยะกอนฝิจายฒาวายะก าหธณให้กยยภกายออกจากด าแหธ่ง 1 ใธ 3 ของ
กยยภกายถั้งหภณ โณมกยยภกายคธถี่อมู่ใธด าแหธ่งธาธถี่สุณ เบ็ธปู้ออกจากด าแหธ่งกยยภกาย โณมปู้ตือหุ้ธสาภายตแด่งดั้งกยยภกายถี่คยนวาย ะ
กฤันเข้ายันด าแหธ่งด่ออีกก็ไณ้ ณังธั้ธ 1 ใธ 3 ของกยยภกายถ้ังหภณของนยิษัถถ่ีภีอมู่ 10 คธ คือ 3 คธ ถ่ีจะด้องฝ้ธด าแหธ่งดาภวายะใธกาย
บยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบยะจ าบีถุกบี จึงด้องเสธอด่อปู้ตือหุ้ธเฝื่อฝิจายฒาแด่งดั้งกยยภกายแถธกยยภกายถี่ด้องออกดาภวายะ ซึ่ งกยยภกายถี่ด้อง
ออกดาภวายะคือ 

1)  คุฒสุธัธถา เดีมสุวยยฒ์  2)  คุฒฝธิณา เดีมสุวยยฒ์  3) คุฒบยาฒี คุฒบยะเสยิฏ 
      
     ถั้งธี้คฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธซึ่งไภ่ยวภกยยภกายถ่าธถี่ภีส่วธไณ้เสีมไณ้ฝิจายฒาแฤ้วว่ากยยภกายถั้ง 3 ถ่าธ ภีคุฒสภนัดิ
คยนต้วธดาภฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ แฤะภีควาภยู้ ควาภสาภายต บยะสนกายฒ์ใธทุยกิจถี่เกี่มวข้องกันกายณ าเธิธงาธของนยิษัถ ซึ่งภี
บยะวัดิโณมสังเขบของกยยภกายถี่คยนก าหธณวายะถั้ง 3 ถ่าธ ดาภเอกสายบยะกอนฝิจายฒา หธ้าถี่ 17-19 แฤะนยิษัถฯ ค าธึงตึงสิถทิของปู้ตือหุ้ธ
ถุกยาม โณมไณ้แจ้งสายสธเถศไบมังดฤาณหฤักถยัฝม์ฯ เกี่มวกันกายให้ปู้ตือหุ้ธเสธอชื่อนุคคฤเฝื่อเข้ายันเฤือกดั้งเบ็ธกยยภกายนยิษัถใธช่วงเณือธ
ดุฤาคภ - ทัธวาคภ โณมป่าธ Website ของนยิษัถฯ ส าหยันบีธี้ไภ่ภีปู้ตือหุ้ธถ่าธใณเสธอชื่อนุคคฤเฝื่อเข้ายันเฤือกดั้งเบ็ธกยยภกายนยิษัถ
คฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ จึงเสธอกยยภกายนยิษัถให้ปู้ตือหุ้ธฝิจายฒาอธุภัดิโณมภีกยยภกายยามเณิภถั้ง 3 ถ่าธ กฤันเข้าณ ายง
ด าแหธ่งอีกวายะหธึ่ง 
 
     บยะทาธฯ ขอให้ถี่บยะชุภฝิจายฒาอธุภัดิกายเฤือกดั้งกยยภกายแถธกยยภกายซ่ึงออกดาภวายะ 
      
     ถี่บยะชุภฝิจายฒาแฤ้ว ภีภดิอธภุัดิณ้วมคะแธธเสีมงข้างภาก ณังธี ้

1) คุณสุนันทา เตียสุวรรณ์  
เห็ธณ้วม 212,559,221 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 99.72 
ไภ่เห็ธณ้วม 582,800 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.27 
งณออกเสีมง 31,000 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.01 
รวม 213,173,021 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

2) นางพนดิา เตียสุวรรณ์ 
เห็ธณ้วม 212,559,221 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 99.72 
ไภ่เห็ธณ้วม 582,800 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.27 
งณออกเสีมง 31,000 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.01 

รวม 213,173,021 เสียง    คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 



15บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557

         

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลประจ าปีส าหรับการด าเนินงานปี 2556 

 
     บยะทาธฯ ขอให้เฤขาธุกายฯ ชี้แจงยามฤะเอีมณกายจัณสยยก าไยแฤะอธุภัดิจ่ามเงิธบัธปฤบยะจ าบีส าหยันปฤกายณ าเธิธงาธบี 2556 ให้ถี่
บยะชุภฝิจายฒา  
 

     ส าหยันบี 2556 ปฤกายณ าเธิธงาธของนยิษัถฯ ภีก าไยส่วธถ่ีเบ็ธของปู้ตือหุ้ธของนยิษั ถฯ จากงนกายเงิธเฉฝาะกิจกายจ าธวธ 219.73     
ฤ้าธนาถ ถ าให้นยิษัถฯ สาภายตฝิจายฒาจ่ามเงิธบัธปฤให้แก่ปู้ตือหุ้ธไณ้ดาภถี่กญหภามก าหธณแฤะข้อนังคันของนยิษัถก าหธณไว้ ยว ภถั้งกาย
จัณสยยก าไย นยิษัถฯ ไณ้จัณสยยก าไยไว้เบ็ธเงิธส ายองดาภกญหภามย้อมฤะ 5 ของก าไยสุถทิ จธกว่าส ายองจะภีจ าธวธเถ่ากันย้อมฤะ 10 ของถุธ
จณถะเนีมธ ณังธั้ธคฒะกยยภกายนยิษัถจึงขอให้ถี่บยะชุภฝิจายฒาณังธี้ 
     1. ขอให้ถี่บยะชุภยันถยานกายจัณสยยเงิธก าไยสุถทิบยะจ าบีส่วธหธึ่งไว้เบ็ธถุธส ายองดาภกญหภาม ซึ่ง ฒ วัธถี่ 31 ทัธวาคภ 2556 นยิษัถฯ 
ภีถุธจณถะเนีมธถั้งสิ้ธ 410 ฤ้าธนาถ แฤะไณ้จัณสยยก าไยเบ็ธถุธส ายองคยนจ าธวธ 41 ฤ้าธนาถ ดาภกญหภามแฤะข้อนังคันของนยิษัถ  
     2. ขอให้ถี่บยะชุภฝิจายฒาอธุภัดิกายจ่ามเงิธบัธปฤ ส าหยันปฤกายณ าเธิธงาธบยะจ าบี 2556 ใธอัดยาหุ้ธฤะ 0.20 นาถ ให้แก่ปู้ตือหุ้ธ ซึ่ง
คฒะกยยภกายนยิษัถภีภดิวัธก าหธณยามชื่อปู้ตือหุ้ธถี่ภีสิถทิยันเงิธบัธปฤใธวัธถี่ 17 ภีธาคภ 2557 แฤะให้ยวนยวภยามชื่อดาภภาดยา 225 ของ
ฝยะยาชนัญญัดิหฤักถยัฝม์แฤะดฤาณหฤักถยัฝม์ โณมวิทีบิณสภุณถะเนีมธใธวัธถี่ 18 ภีธาคภ 2557 แฤะก าหธณจ่ามเงิธบัธปฤใธวัธถี่ 9 
ฝรษฟาคภ 2557 ยวภเบ็ธจ าธวธเงิธบัธปฤจ่ามถั้งสิ้ธ 81.91 ฤ้าธนาถ คิณเบ็ธย้อมฤะ 37.27 ของก าไยส่วธถี่เบ็ธปู้ตือหุ้ธของนยิษัถจากงนเฉฝาะ
กิจกาย ซ่ึงเบ็ธไบดาภธโมนามกายจ่ามเงิธบัธปฤของนยิษัถแฤะจัณสยยก าไยส่วธถี่เหฤือเบ็ธก าไยสะสภของนยิษัถฯ 
      
     ถั้งธี้ไณ้แสณงฟาฝอัดยากายจ่ามเงิธบัธปฤด่อหุ้ธของนยิษัถถี่ไณ้ภีกายจ่าม 12 บี ดิณด่อกัธ ฟาฝอัดยาเงิธบัธปฤด่อก าไย ฟาฝแสณงอัดยา
ปฤดอนแถธจากเงิธบัธปฤแฤะยาคาหุ้ธเฉฤ่ีมยามบี ณังด่อไบธี้                          
                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 

 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

เงิธบัธปฤด่อหุ้ธ 
(นาถ) 

0.80 0.55 0.65 0.65 0.95 0.55 0.40 0.53 1.10 0.60 0.60 0.2 

อัดยากายจ่ามเงิธบัธ
ปฤด่อก าไยสุถทิ (%) 

45.3 46.0 57.3 59.6 89.7 54.9 52.8 59.0 128.5 54.9 58.9 37.3 

ปฤดอนแถธจากเงิธ
บัธปฤ (%) 

14.8 8.3 9.3 9.7 14.3 7.3 5.3 13.6 19.0 9.4 8.4 2.2 

ยาคาหุ้ธเฉฤ่ีมยามบี 
(นาถ) 

5.39 6.62 6.98 6.68 6.66 7.50 7.57 3.90 5.79 6.42 7.18 9.86 

 
     ถี่บยะชุภฝิจายฒาแฤ้ว ภีภดิอธภุัดิณ้วมคะแธธเสีมงข้างภากณังธี้ 

เห็ธณ้วม 213,155,021 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 100.00 
ไภ่เห็ธณ้วม 0 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.00 
งณออกเสีมง 10,000 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.00 
รวม 213,165,021 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

คุฒบยาฒี  คุฒบยะเสยิฏ       เบ็ธปฤภาจากเศยษฏกิจของมุโยบเองเบ็ธหฤัก เฝยาะปฤกยะถนถี่เกิณขึ้ธใธมุโยบเบ็ธเหภือธ Chain ถี่กยะถน
จากบยะเถศหธึ่งไบสู่อีกบยะเถศหธึ่ง 

คุฒบยีณา  เดีมสุวยยฒ์         ใธ EU ภีกาย Drop ฤงถั้งหภณ สาเหดุภาจากจากกายเกิณวิกรดเศยษฏกิจใธ EU เธื่องภาจากกายถี่ กยีซ 
ภอฤด้า แฤะ สเบธ ภีบัญหากัธภาก โณมใธบีก่อธภีกายฝูณกัธว่ามุโยบอาจจะแดกเบ็ธเสี่มงๆ ถ าให้ส่งปฤ
กยะถนด่อจิดวิถมาถางณ้าธกายนยิโฟคอม่างภาก แฤะอุดสาหกยยภเคยื่องบยะณันดกไบบยะภาฒ 30% ใธมุโยบ 
โณมถางนยิษัถไภ่ไณ้เสีม Market Share ให้กันใคย แฤะดัวของนยิษัถก็ Drop ฤงไบบยะภาฒ 30% ดาภดฤาณ
เช่ธกัธ 
 

หมายเหตุ  :  ใธวายะธี้ ภีปู้ตือหุธ้เข้าย่วภบยะชุภเฝิ่ภขึธ้เภื่อสิ้ธสุณวายะถี่ 4 จ าธวธ 70,057 หุ้ธ 
 

         

คุณจิรวัฒน์ ไพศาลศรีศิลป์     ณูจาก Presentation จะภีกายจ่ามเงิธบัธปฤฝิเศษถุกๆ 3 บี เงิธบัธปฤฝิเศษธี้ไภ่ไณ้อมู่ใธธโมนามใช่หยือไภ่ 
คุณดุษิต จงสุทธนามณี            ไภ่ไณ้อมู่ใธธโมนาม โณมบกดิถางนยิษัถจะก าหธณธโมนามใธกายจ่ามเงิธบัธปฤไภ่เกิธ 60% ของก าไย

บยะจ าบี แด่ใธถุกๆ บีถี่ถ่าธสังเกดจะเห็ธว่าถางนยิษัถจะจ่าม 60% แฤะเยาก็จะภีส ายองอีก 40% โณมใธ 
40% ธี้จัณเดยีมภไว้เฝื่อขมามงาธของกิจกาย แด่ฝอหฤามๆ บีด่อภาเงิธถี่ถางนยิษัถส ายองไว้ใช้  ไภ่หภณใธ
กายขมามกิจกาย ณังธั้ธเงิธถี่คงเหฤือใธแด่ฤะบีหฤังจากกายฤงถุธแฤ้ว ก็จะเหฤือภากขึ้ธฝอคยน 3 บี ถี่เยา
ภี Free Cash แฤ้วจึงฝิจายฒากายจ่ามเงิธบัธปฤคืธให้แก่ปู้ตือหุ้ธ 

คุณสุนันทา เตียสุวรรณ์         ใธบีถี่ 4-5 จะภีกายจ่ามบัธปฤฝิเศษถี่ว่าธี้ก็เธื่องภาจากว่า สิถทิบยะโมชธ์ถาง BOI ณ้วม ซึ่งนยิษัถไภ่เสีม
ฟาษีส าหยันกายจ่ามบัธปฤ อัธธี้ก็เบ็ธบยะโมชธ์ให้กันปู้ตือหุ้ธ ซ่ึงใธขฒะเณีมวกัธถางนยิษัถก็ภีกยะแสเงิธสณ
ถี่เฝีมงฝอถี่ไภ่ไณ้ใช้ไบจึงจะธ าภาจ่ามบัธปฤ แฤะปู้ตือหุ้ธก็ไภ่เสีมฟาษี โณมเบ็ธสิถทิบยะโมชธ์ถาง BOI ถี่
นยิษัถไณ้ยันแฤะสิถทิบยะโมชธ์ถาง BOI ภีอามุ 8 บี ถี่ไภ่ด้องเสีมฟาษีแฤะอีก 5 บี ถี่เสีมฟาษี 50% แด่ฉนัน
หฤังสุณธี้เยามังภีอีกอมู่บยะภาฒ 7 บี ซึ่งคยั้งธี้ถี่จ่ามบัธปฤก็ไภ่เสีมฟาษี 

 
วาระที่ 5     พิจารณาอนุมัตเิลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ  

 

     บยะทาธฯ ขอให้คุฒวียะชัม ดัธดิกุฤ บยะทาธกยยภกายดยวจสอน ชี้แจงยามฤะเอีมณกายเฤือกดั้งกยยภกายแถธกยยภกายซึ่งออกดาภวายะ 
ให้ถี่บยะชุภถยาน 
 
     ณ้วมข้อนังคันของนยิษัถฯ ข้อ 19. ใธหธ้าถี่ 30 ของเอกสายบยะกอนฝิจายฒาวายะก าหธณให้กยยภกายออกจากด าแหธ่ง 1 ใธ 3 ของ
กยยภกายถั้งหภณ โณมกยยภกายคธถี่อมู่ใธด าแหธ่งธาธถี่สุณ เบ็ธปู้ออกจากด าแหธ่งกยยภกาย โณมปู้ตือหุ้ธสาภายตแด่งดั้งกยยภกายถี่คยนวาย ะ
กฤันเข้ายันด าแหธ่งด่ออีกก็ไณ้ ณังธั้ธ 1 ใธ 3 ของกยยภกายถั้งหภณของนยิษัถถี่ภีอมู่ 10 คธ คือ 3 คธ ถี่จะด้องฝ้ธด าแหธ่งดาภวายะใธกาย
บยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบยะจ าบีถุกบี จึงด้องเสธอด่อปู้ตือหุ้ธเฝื่อฝิจายฒาแด่งดั้งกยยภกายแถธกยยภกายถี่ด้องออกดาภวายะ ซึ่ งกยยภกายถี่ด้อง
ออกดาภวายะคือ 

1)  คุฒสุธัธถา เดีมสุวยยฒ์  2)  คุฒฝธิณา เดีมสุวยยฒ์  3) คุฒบยาฒี คุฒบยะเสยิฏ 
      
     ถั้งธี้คฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธซึ่งไภ่ยวภกยยภกายถ่าธถี่ภีส่วธไณ้เสีมไณ้ฝิจายฒาแฤ้วว่ากยยภกายถั้ง 3 ถ่าธ ภีคุฒสภนัดิ
คยนต้วธดาภฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ แฤะภีควาภยู้ ควาภสาภายต บยะสนกายฒ์ใธทุยกิจถี่เกี่มวข้องกันกายณ าเธิธงาธของนยิษัถ ซึ่งภี
บยะวัดิโณมสังเขบของกยยภกายถี่คยนก าหธณวายะถั้ง 3 ถ่าธ ดาภเอกสายบยะกอนฝิจายฒา หธ้าถี่ 17-19 แฤะนยิษัถฯ ค าธึงตึงสิถทิของปู้ตือหุ้ธ
ถุกยาม โณมไณ้แจ้งสายสธเถศไบมังดฤาณหฤักถยัฝม์ฯ เกี่มวกันกายให้ปู้ตือหุ้ธเสธอชื่อนุคคฤเฝื่อเข้ายันเฤือกดั้งเบ็ธกยยภกายนยิษัถใธช่วงเณือธ
ดุฤาคภ - ทัธวาคภ โณมป่าธ Website ของนยิษัถฯ ส าหยันบีธี้ไภ่ภีปู้ตือหุ้ธถ่าธใณเสธอชื่อนุคคฤเฝื่อเข้ายันเฤือกดั้งเบ็ธกยยภกายนยิษัถ
คฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ จึงเสธอกยยภกายนยิษัถให้ปู้ตือหุ้ธฝิจายฒาอธุภัดิโณมภีกยยภกายยามเณิภถั้ง 3 ถ่าธ กฤันเข้าณ ายง
ด าแหธ่งอีกวายะหธึ่ง 
 
     บยะทาธฯ ขอให้ถี่บยะชุภฝิจายฒาอธุภัดิกายเฤือกดั้งกยยภกายแถธกยยภกายซ่ึงออกดาภวายะ 
      
     ถี่บยะชุภฝิจายฒาแฤ้ว ภีภดิอธภุัดิณ้วมคะแธธเสีมงข้างภาก ณังธี ้

1) คุณสุนันทา เตียสุวรรณ์  
เห็ธณ้วม 212,559,221 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 99.72 
ไภ่เห็ธณ้วม 582,800 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.27 
งณออกเสีมง 31,000 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.01 
รวม 213,173,021 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

2) นางพนดิา เตียสุวรรณ์ 
เห็ธณ้วม 212,559,221 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 99.72 
ไภ่เห็ธณ้วม 582,800 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.27 
งณออกเสีมง 31,000 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.01 

รวม 213,173,021 เสียง    คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 



16 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557         

3) นางปราณี คุณประเสริฐ 
เห็ธณ้วม 212,559,221 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 99.77 
ไภ่เห็ธณ้วม 582,800 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.27 
งณออกเสีมง 31,000 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.01 
รวม 213,173,021 เสียง คิดเปน็ร้อยละ 100.00 

 
วาระที่ 6     พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 

 
     บยะทาธฯ ขอให้คุฒวียะชัม ดัธดิกุฤ บยะทาธกยยภกายดยวจสอน ชี้ลจงยามฤะเอีมณกายก าหธณค่าดอนลถธคฒะกยยภกาย บยะจ าบี 2557 
ให้ถี่บยะชุภถยาน 
 
     คฒะกยยภกายนยิษัถเห็ธชอนดาภหฤักเกฒฐ์กายฝิจายฒาก าหธณค่าดอนลถธกยยภกายนยิษัถ โณมกายเสธอของคฒะกยยภกาย สยยหาลฤะ
ก าหธณค่าดอนลถธ ซ่ึงฝิจายฒาจากปฤบยะกอนกายของนยิษัถฯ ลฤะควาภเหภาะสภกันฟายะหธ้าถี่ ควาภยันปิณชอน ปฤงาธลฤะปฤบยะโมชธ์   
ถี่ไณ้ยันจากกยยภกายใธลด่ฤะถ่าธเบ็ธเกฒฐ์ใธกายฝิจายฒา ณ้วมวงเงิธขออธุภัดิบยะจ าบี 2557 ไภ่เกิธ 12.0 ฤ้าธนาถ ไภ่ยวภค่าดอนลถธกยยภกาย
นยิษัถใธฏาธะกยยภกายนยิหาย ถั้งธี้ไณ้ลธนยามงาธค่าดอนลถธของคฒะกยยภกายนยิษัถ คฒะกยยภกายนยิหายลฤะปู้นยิหายของบี 2556  เฝื่อ
ยันถยานใธหธ้าถี่ 20 

 
     ส าหยันวายะธี้ กายธันคะลธธเสีมง ไณ้ลมกคะลธธเสีมงของกยยภกายปู้ภีส่วธไณ้ส่วธเสีม ไว้ใธส่วธไภ่ภีสิถทิออกเสีมงโณมภีจ าธวธกายตือหุ้ธ
ถั้งสิ้ธ 48,333,540 เสีมง ลฤะธันยวภเบ็ธฏาธคะลธธเสีมงใธกายธันคะลธธเสีมง โณมวายะธี้ด้องป่าธภดิอธุภัดิณ้วมคะลธธเสีมงไภ่ธ้อมกว่า 2 ใธ 
3 ของจ าธวธเสีมงถั้งหภณของปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภดาภ ฝ.ย.น. ภหาชธ ภาดยา 90 
 
     ถี่บยะชุภฝิจายฒาลฤ้ว ภีภดิอธภุัดิณ้วมคะลธธเสีมงข้างภากณังธี้ 

เห็ธณ้วม 164,808,481 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ           77.31 
ไภ่เห็ธณ้วม 0 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ            0.00 
งณออกเสีมง 31,000 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.01 
ไภ่ภีสิถทิออกเสีมง 48,333,540 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 22.67 
รวม 213,173,021 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

     หภามเหดุ  :  ใธวายะธี้ ภีปู้ตอืหุ้ธเข้าย่วภบยะชุภเฝิ่ภขึธ้เภื่อสิ้ธสุณวายะถี่ 5-6 จ าธวธ 8,000 หุ้ธ 
 
วาระที่ 7     พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2557 

     
     บยะทาธฯ ขอให้คุฒวียะชัม ดัธดิกุฤ บยะทาธกยยภกายดยวจสอน ฝิจายฒาอธุภัดิลด่งดั้งปู้สอนนัญชี ลฤะก าหธณค่าสอนนัญชี บยะจ าบี 
2557 
     คฒะกยยภกายดยวจสอนไณ้ภีกยะนวธกายฝิจายฒาคัณเฤือกปู้สอนนัญชีส าหยันบี 2557 ลฤะไณ้เสธอคฒะกยยภกายนยิษัถฝิจายฒาธ าเสธอ 
ด่อถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธเฝื่อฝิจายฒาลด่งดั้ง ธามฒยงค์ ฝัธดาวงษ์ ปู้สอนนัญชียันอธุญาดถะเนีมธเฤขถี่ 3315 หยือ ธามศุฟชัม  บัญญวัฑโธ ปู้สอน
นัญชียันอธุญาดเฤขถี่ 3930 หยือ ธางชฤยส  สัธดิอัศวยาฟยฒ์ ปู้สอนนัญชียันอธุญาดเฤขถี่ 4523 ลห่งนยิษัถ ส าธักงาธ เอิธส์ถ ลอธณ์ มัง 
จ ากัณ เบ็ธปู้สอนนัญชีของนยิษัถฯ บยะจ าบี 2557 
 
     โณมคฒะกยยภกายดยวจสอนภีควาภเห็ธว่านยิษัถ ส าธักงาธ เอิธส์ถ ลอธณ์ มัง จ ากัณ ภีเคยือข่ามคยอนคฤุภเบ็ธถี่มอภยันใธหฤามบยะเถศ 
ซึ่งจะถ าให้ภาดยฏาธกายดยวจสอนนัญชีของนยิษัถอมู่ใธยะณันสากฤ ลฤะก าหธณค่าสอนนัญชีบยะจ าบีเบ็ธจ าธวธเงิธไภ่เกิธ 2.46 ฤ้าธนาถ ลฤะ
ค่านยิกายอื่ธซึ่งเบ็ธค่าดยวจสอนนัดยส่งเสยิภกายฤงถุธจ าธวธเงิธไภ่เกิธ 0.12 ฤ้าธนาถ ยวภถั้งสิ้ธเบ็ธจ าธวธเงิธไภ่เกิธ 2.58 ฤ้าธนาถ ซึ่งภี
ควาภสภเหดุสภปฤ ลฤะปู้สอนนัญชีถั้ง 3 ยามข้างด้ธยวภตึงนยิษัถ ส าธักงาธ เอิธส์ถ ลอธณ์ มัง จ ากัณ ไภ่ภีควาภสัภฝัธท์หยือยามกายถี่อาจ
ก่อให้เกิณควาภขัณลม้งถางปฤบยะโมชธ์กันนยิษัถลด่อม่างใณ  

 

         

โณมถี่บยะชุภปู้ตือหุธ้ไณภ้ีภดิอธภุัดิณว้มคะแธธเสีมงข้างภาก ณังธี้ 
เห็ธณ้วม 213,142,021 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 99.99 
ไภ่เห็ธณ้วม 0 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ  0.00 
งณออกเสีมง 31,000 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ  0.01 
รวม 213,173,021 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
วาระที่ 8     พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 
     บยะทาธฯ ขอให้เฤขาธุกายฯ ชี้แจงให้ถี่บยะชุภถยานตึงยะเนีมนวายะอื่ธว่าคฒะกยยภกายนยิษัถไณ้ให้ควาภส าคัญใธกายจัณบยะชุภปู้ตือหุ้ธ 
ยวภตึงสิถทิแฤะควาภเถ่าเถีมภกัธของปู้ตือหุ้ธ จึงก าหธณให้ปู้ตือหุ้ธไณ้เสธอวายะกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธเบ็ธกายฤ่วงหธ้าใธช่วงวัธถี่ 1 ดุฤาคภ -   
31 ทัธวาคภ โณมป่าธถาง Website ของนยิษัถฯ อม่างไภ่เบ็ธถางกาย ก่อธถี่ปู้ตือหุ้ธจะจัณถ าเบ็ธหธังสือตึงคฒะกยยภกายนยิษัถใธฟามหฤัง แฤะ
หฤังจากถี่คฒะกยยภกายฝิจายฒาเยื่องถี่ปู้ตือหุ้ธเสธอโณมภีภดิไภ่นยยจุเบ็ธวายะกายบยะชุภ จะแจ้งให้ปู้ตือหุ้ธถยานฝย้อภเหดุปฤป่าธ Website 
ของนยิษัถฯ แฤะป่าธช่องถางเปมแฝย่ของดฤาณหฤักถยัฝม์ฯ ก่อธกายบยะชุภ แฤะแจ้งถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธอีกคยั้งใธวัธบยะชุภ  
      
     ถั้งธี้ใธกายบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบยะจ าบี 2556 ไภ่ภีปู้ตือหุ้ธส่งวายะกายบยะชุภภามังนยิษัถเบ็ธกายฤ่วงหธ้าแด่อม่างใณ เว้ธแด ่จะภีปู้ตือหุ้ธ
เสธอดาภข้อก าหธณกญหภามดาภฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ ฝ.ศ. 2535 ภาดยา 105 ก าหธณว่า “ปู้ตือหุ้ธซึ่งภีหุ้ธธันยวภกัธไณ้ไภ่ธ้อม
กว่า 1 ใธ 3 ของจ าธวธหุ้ธถี่จ าหธ่ามไณ้ถั้งหภณจะขอให้ถี่บยะชุภฝิจายฒาเยื่องอื่ธธอกจากถี่ก าหธณไว้ใธหธังสือธัณบยะชุภอีกก็ไณ้” จึงภีวายะ  
ถี่ 8 ไว้ยองยันดาภกญหภามถี่ก าหธณ 
 
     บยะทาธถี่บยะชุภสอนตาภถี่บยะชุภว่าภีถ่าธใณเสธอวายะอื่ธหยือไภ่ สยุบใธถี่บยะชุภไภ่ภีกายเฝิ่ภเยื่องอื่ธใณใธวายะอื่ธ 

 
     บยะทาธฯ ไณ้กฤ่าวขอนคุฒปู้ตือหุ้ธถุกถ่าธถี่เข้าย่วภบยะชุภใธวัธธี้ แฤะขอบิณกายบยะชุภเวฤา 15.50 ธ. 

                                                 
 
 
 
                                    (ธามบยีณา   เดีมสุวยยฒ์) 
                                                                                           บยะทาธถี่บยะชุภ                                                                          

 (ธามณุษิด   จงสุถทธาภฒี)   
    เฤขาธุกายนยิษัถ / ปู้นัธถึกกายบยะชุภ        

ยันยองส าเธาตูกด้อง 
 
 
                                                    

         

 (ธางสุธัธถา   เดีมสุวยยฒ์)                            แฤะ                 (ธามบยาโภถม์   เดีมสุวยยฒ์) 
       กยยภกาย 
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3) นางปราณี คุณประเสริฐ 
เห็ธณ้วม 212,559,221 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 99.77 
ไภ่เห็ธณ้วม 582,800 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.27 
งณออกเสีมง 31,000 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.01 
รวม 213,173,021 เสียง คิดเปน็ร้อยละ 100.00 

 
วาระที่ 6     พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 

 
     บยะทาธฯ ขอให้คุฒวียะชัม ดัธดิกุฤ บยะทาธกยยภกายดยวจสอน ชี้ลจงยามฤะเอีมณกายก าหธณค่าดอนลถธคฒะกยยภกาย บยะจ าบี 2557 
ให้ถี่บยะชุภถยาน 
 
     คฒะกยยภกายนยิษัถเห็ธชอนดาภหฤักเกฒฐ์กายฝิจายฒาก าหธณค่าดอนลถธกยยภกายนยิษัถ โณมกายเสธอของคฒะกยยภกาย สยยหาลฤะ
ก าหธณค่าดอนลถธ ซ่ึงฝิจายฒาจากปฤบยะกอนกายของนยิษัถฯ ลฤะควาภเหภาะสภกันฟายะหธ้าถี่ ควาภยันปิณชอน ปฤงาธลฤะปฤบยะโมชธ์   
ถี่ไณ้ยันจากกยยภกายใธลด่ฤะถ่าธเบ็ธเกฒฐ์ใธกายฝิจายฒา ณ้วมวงเงิธขออธุภัดิบยะจ าบี 2557 ไภ่เกิธ 12.0 ฤ้าธนาถ ไภ่ยวภค่าดอนลถธกยยภกาย
นยิษัถใธฏาธะกยยภกายนยิหาย ถั้งธี้ไณ้ลธนยามงาธค่าดอนลถธของคฒะกยยภกายนยิษัถ คฒะกยยภกายนยิหายลฤะปู้นยิหายของบี 2556  เฝื่อ
ยันถยานใธหธ้าถี่ 20 

 
     ส าหยันวายะธี้ กายธันคะลธธเสีมง ไณ้ลมกคะลธธเสีมงของกยยภกายปู้ภีส่วธไณ้ส่วธเสีม ไว้ใธส่วธไภ่ภีสิถทิออกเสีมงโณมภีจ าธวธกายตือหุ้ธ
ถั้งสิ้ธ 48,333,540 เสีมง ลฤะธันยวภเบ็ธฏาธคะลธธเสีมงใธกายธันคะลธธเสีมง โณมวายะธี้ด้องป่าธภดิอธุภัดิณ้วมคะลธธเสีมงไภ่ธ้อมกว่า 2 ใธ 
3 ของจ าธวธเสีมงถั้งหภณของปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภดาภ ฝ.ย.น. ภหาชธ ภาดยา 90 
 
     ถี่บยะชุภฝิจายฒาลฤ้ว ภีภดิอธภุัดิณ้วมคะลธธเสีมงข้างภากณังธี้ 

เห็ธณ้วม 164,808,481 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ           77.31 
ไภ่เห็ธณ้วม 0 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ            0.00 
งณออกเสีมง 31,000 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.01 
ไภ่ภีสิถทิออกเสีมง 48,333,540 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 22.67 
รวม 213,173,021 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

     หภามเหดุ  :  ใธวายะธี้ ภีปู้ตอืหุ้ธเข้าย่วภบยะชุภเฝิ่ภขึธ้เภื่อสิ้ธสุณวายะถี่ 5-6 จ าธวธ 8,000 หุ้ธ 
 
วาระที่ 7     พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2557 

     
     บยะทาธฯ ขอให้คุฒวียะชัม ดัธดิกุฤ บยะทาธกยยภกายดยวจสอน ฝิจายฒาอธุภัดิลด่งดั้งปู้สอนนัญชี ลฤะก าหธณค่าสอนนัญชี บยะจ าบี 
2557 
     คฒะกยยภกายดยวจสอนไณ้ภีกยะนวธกายฝิจายฒาคัณเฤือกปู้สอนนัญชีส าหยันบี 2557 ลฤะไณ้เสธอคฒะกยยภกายนยิษัถฝิจายฒาธ าเสธอ 
ด่อถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธเฝื่อฝิจายฒาลด่งดั้ง ธามฒยงค์ ฝัธดาวงษ์ ปู้สอนนัญชียันอธุญาดถะเนีมธเฤขถี่ 3315 หยือ ธามศุฟชัม  บัญญวัฑโธ ปู้สอน
นัญชียันอธุญาดเฤขถี่ 3930 หยือ ธางชฤยส  สัธดิอัศวยาฟยฒ์ ปู้สอนนัญชียันอธุญาดเฤขถี่ 4523 ลห่งนยิษัถ ส าธักงาธ เอิธส์ถ ลอธณ์ มัง 
จ ากัณ เบ็ธปู้สอนนัญชีของนยิษัถฯ บยะจ าบี 2557 
 
     โณมคฒะกยยภกายดยวจสอนภีควาภเห็ธว่านยิษัถ ส าธักงาธ เอิธส์ถ ลอธณ์ มัง จ ากัณ ภีเคยือข่ามคยอนคฤุภเบ็ธถี่มอภยันใธหฤามบยะเถศ 
ซึ่งจะถ าให้ภาดยฏาธกายดยวจสอนนัญชีของนยิษัถอมู่ใธยะณันสากฤ ลฤะก าหธณค่าสอนนัญชีบยะจ าบีเบ็ธจ าธวธเงิธไภ่เกิธ 2.46 ฤ้าธนาถ ลฤะ
ค่านยิกายอื่ธซึ่งเบ็ธค่าดยวจสอนนัดยส่งเสยิภกายฤงถุธจ าธวธเงิธไภ่เกิธ 0.12 ฤ้าธนาถ ยวภถั้งสิ้ธเบ็ธจ าธวธเงิธไภ่เกิธ 2.58 ฤ้าธนาถ ซึ่งภี
ควาภสภเหดุสภปฤ ลฤะปู้สอนนัญชีถั้ง 3 ยามข้างด้ธยวภตึงนยิษัถ ส าธักงาธ เอิธส์ถ ลอธณ์ มัง จ ากัณ ไภ่ภีควาภสัภฝัธท์หยือยามกายถี่อาจ
ก่อให้เกิณควาภขัณลม้งถางปฤบยะโมชธ์กันนยิษัถลด่อม่างใณ  

 

         

โณมถี่บยะชุภปู้ตือหุธ้ไณภ้ีภดิอธภุัดิณว้มคะแธธเสีมงข้างภาก ณังธี้ 
เห็ธณ้วม 213,142,021 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 99.99 
ไภ่เห็ธณ้วม 0 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ  0.00 
งณออกเสีมง 31,000 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ  0.01 
รวม 213,173,021 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
วาระที่ 8     พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 
     บยะทาธฯ ขอให้เฤขาธุกายฯ ชี้แจงให้ถี่บยะชุภถยานตึงยะเนีมนวายะอื่ธว่าคฒะกยยภกายนยิษัถไณ้ให้ควาภส าคัญใธกายจัณบยะชุภปู้ตือหุ้ธ 
ยวภตึงสิถทิแฤะควาภเถ่าเถีมภกัธของปู้ตือหุ้ธ จึงก าหธณให้ปู้ตือหุ้ธไณ้เสธอวายะกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธเบ็ธกายฤ่วงหธ้าใธช่วงวัธถี่ 1 ดุฤาคภ -   
31 ทัธวาคภ โณมป่าธถาง Website ของนยิษัถฯ อม่างไภ่เบ็ธถางกาย ก่อธถี่ปู้ตือหุ้ธจะจัณถ าเบ็ธหธังสือตึงคฒะกยยภกายนยิษัถใธฟามหฤัง แฤะ
หฤังจากถี่คฒะกยยภกายฝิจายฒาเยื่องถี่ปู้ตือหุ้ธเสธอโณมภีภดิไภ่นยยจุเบ็ธวายะกายบยะชุภ จะแจ้งให้ปู้ตือหุ้ธถยานฝย้อภเหดุปฤป่าธ Website 
ของนยิษัถฯ แฤะป่าธช่องถางเปมแฝย่ของดฤาณหฤักถยัฝม์ฯ ก่อธกายบยะชุภ แฤะแจ้งถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธอีกคยั้งใธวัธบยะชุภ  
      
     ถั้งธี้ใธกายบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบยะจ าบี 2556 ไภ่ภีปู้ตือหุ้ธส่งวายะกายบยะชุภภามังนยิษัถเบ็ธกายฤ่วงหธ้าแด่อม่างใณ เว้ธแด ่จะภีปู้ตือหุ้ธ
เสธอดาภข้อก าหธณกญหภามดาภฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ ฝ.ศ. 2535 ภาดยา 105 ก าหธณว่า “ปู้ตือหุ้ธซึ่งภีหุ้ธธันยวภกัธไณ้ไภ่ธ้อม
กว่า 1 ใธ 3 ของจ าธวธหุ้ธถี่จ าหธ่ามไณ้ถั้งหภณจะขอให้ถี่บยะชุภฝิจายฒาเยื่องอื่ธธอกจากถี่ก าหธณไว้ใธหธังสือธัณบยะชุภอีกก็ไณ้” จึงภีวายะ  
ถี่ 8 ไว้ยองยันดาภกญหภามถี่ก าหธณ 
 
     บยะทาธถี่บยะชุภสอนตาภถี่บยะชุภว่าภีถ่าธใณเสธอวายะอื่ธหยือไภ่ สยุบใธถี่บยะชุภไภ่ภีกายเฝิ่ภเยื่องอื่ธใณใธวายะอื่ธ 

 
     บยะทาธฯ ไณ้กฤ่าวขอนคุฒปู้ตือหุ้ธถุกถ่าธถี่เข้าย่วภบยะชุภใธวัธธี้ แฤะขอบิณกายบยะชุภเวฤา 15.50 ธ. 

                                                 
 
 
 
                                    (ธามบยีณา   เดีมสุวยยฒ์) 
                                                                                           บยะทาธถี่บยะชุภ                                                                          

 (ธามณุษิด   จงสุถทธาภฒี)   
    เฤขาธุกายนยิษัถ / ปู้นัธถึกกายบยะชุภ        

ยันยองส าเธาตูกด้อง 
 
 
                                                    

         

 (ธางสุธัธถา   เดีมสุวยยฒ์)                            แฤะ                 (ธามบยาโภถม์   เดีมสุวยยฒ์) 
       กยยภกาย 
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เอกสารประกอบพิจารณาวาระที่ 4 

 
ข้อมูลเปรียบเทยีบเงินปันผล ประจ าปี 2553 - 2557 

 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล  
ปี 2557 
ปีที่เสนอ 

ปี 25556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

1. ก าไยส่วธถี่เบ็ธของปู้ตือหุธ้ของนยษิัถฯ (ฤ้าธนาถ) 146.62 219.73 441.14 343.80 357.90 

2. จ าธวธหุ้ธ       

   2.1 จ าธวธหุ้ธถี่จ่ามเงิธบัธปฤยะหว่างกาฤ (ฤา้ธหุ้ธ) - - 403.33 - 398.16 

   2.2 จ าธวธหุ้ธถี่จ่ามเงิธบัธปฤบยะจ าบี (ฤ้าธหุ้ธ) 409.529 409.529 403.71 401.09 395.25 

3. ยวภเงิธบัธปฤจ่ามด่อหุ้ธ  (นาถ : หุ้ธ) 0.15 0.20 0.60 0.50 0.53 

   3.1 เงิธบัธปฤยะหว่างกาฤ  (นาถ : หุ้ธ) - - 0.10 - 0.10 

   3.2 เงิธบัธปฤบยะจ าบี  (นาถ : หุ้ธ) 0.15 0.20 0.50 0.50 0.43 

4. ยวภเบ็ธเงิธบัธปฤถี่จ่ามถั้งสิ้ธ (ฤ้าธนาถ) 61.43 81.91 242.19 200.54 211.07 

   สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลรวม         
   (Dividend Payout) 

(%) 
 

41.89 37.28% 54.90% 58.33% 58.97% 

 
หมายเหตุ : 1.  ดาภภดถิี่บยะชุภคฒะกยยภกายนยิษัถฯ คยั้งถี่ 14/2550 เภื่อวัธถี่ 18 ภิตุธามธ 2550 ภีภดิเก่ีมวกันธโมนามกายจ่ามเงิธบัธปฤ

ให้ลก่ปู้ตือหุ้ธไภ่เกิธย้อมฤะ 60 ของก าไยสุถทิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
2.  ส าหยันบี 2557 คฒะกยยภกายนยิษัถไณ้ภีภดิฝิจายฒาอธุภัดิจ่ามเงิธบัธปฤใธอัดยาหุ้ธฤะ 0.15 นาถ ให้ลก่ปู้ตือหุ้ธเภื่อถี่บยะชุภ

สาภัญปู้ตือหุ้ธภีภดิอธุภัดิใธวัธถี่ 21 เภษามธ 2558 ธี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

         

เอกสารประกอบพิจารณาวาระที่ 7 

 
 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกครั้งหนึ่ง 
                       

ช่ือ - นามสกุล นายวีระชัย  ตันติกุล 
       อายุ    71 บี 
      สัญชาต ิ  ไถม  

ท่ีอยู่  29 ตธธสิยิทย ซอม2 ลขวงนางฝฤัณ เขดนางฝฤัณ กยุงเถฝฯ 10700 
       ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน 

 กยยภกายอิสยะ / บยะทาธกยยภกายดยวจสอน / บยะทาธกยยภกายสยยหาลฤะก าหธณคา่ดอนลถธ     
นภจ. ลฝยธณ้า จิวเวฤย่ี  

 กยยภกายนยิษัถ ไถมฝาฒิชม์บยะกัธชีวิด จ ากัณ (ภหาชธ) 
 ถี่บยึกษาฟาษีอากย ทธาคายไถมฝาฒิชม์ จ ากัณ (ภหาชธ) 
 ถี่บยึกษากญหภามนยิษัถกญหภาม เอส ซี จี จ ากัณ 
 กยยภกายใธคฒะกยยภกายบิโดยเฤีมภดาภกญหภามว่าณ้วมบิโดยเฤีมภ 

 ต าแหน่งหน้าท่ีในอดีต 

 สภาชิกสฟาธิดินัญัญัดิลห่งชาดิ 
 อทินณีกยภทธายักษ ์
 อทินณีกยภสยยฝสาภิด 
 ยองบฤัณกยะถยวงกายคฤัง 
 ปู้ดยวจยาชกาย กยะถยวงกายคฤัง 
 ยองอทินณีกยภสยยฝากย 

จ านวนการถือหุ้น - ไภ่ภ-ี  (ฒ วัธถี่ 30 ท.ค. 2557) 
จ านวนวาระท่ีด ารงต าแหน่ง 3 ปี (ปี 2555 - 2557)  
คุณวุฒกิารศึกษา    

 LL.M., The university of California, at Berkeley, U.S.A 
 เธดินัฒฐิดส าธักอนยภศึกษากญหภามลห่งเธดินัฒฐิดมสฟา 
 ธิดิศาสดย์นัฒฐิด (เกีมยดิธิมภณี) ภหาวิถมาฤัมทยยภศาสดย์ 
 หฤักสูดยวิถมาฤัมบ้องกัธยาชอาฒาจกัย ยุ่ธ 37 
 หฤักสูดยธักนยิหายยะณันสูง ส าธักงาธ ก.ฝ. หฤักสูดย 1 ยุ่ธ 13 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

 บยะกาศธีมนัดย Director Certification Program (DCP) ยุ่ธ 37/2546  ของสภาคภส่งเสยิภสตานธักยยภกายนยิษัถไถม (IOD) 
ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท       -ไภ่ภ-ี 
ข้อพิพาททางกฎหมาย  -ไภ่ภ-ี 

 
การเข้าร่วมประชุมปี 2557 

            การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

คฒะกยยภกายนยิษัถ 20/20 

คฒะกยยภกายดยวจสอน 4/4 

คฒะกยยภกายสยยหาลฤะก าหธณคาดอนลถธ 2/2 

 
ใธกายบยะชุภคยั้งธี้กยยภกายปู้ยันภอนฉัธถะภีส่วธไณ้เสีมใธวายะถี่ 8 

 
 



19บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557

         

เอกสารประกอบพิจารณาวาระที่ 4 

 
ข้อมูลเปรียบเทยีบเงินปันผล ประจ าปี 2553 - 2557 

 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล  
ปี 2557 
ปีที่เสนอ 

ปี 25556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

1. ก าไยส่วธถี่เบ็ธของปู้ตือหุธ้ของนยษิัถฯ (ฤ้าธนาถ) 146.62 219.73 441.14 343.80 357.90 

2. จ าธวธหุ้ธ       

   2.1 จ าธวธหุ้ธถี่จ่ามเงิธบัธปฤยะหว่างกาฤ (ฤา้ธหุ้ธ) - - 403.33 - 398.16 

   2.2 จ าธวธหุ้ธถี่จ่ามเงิธบัธปฤบยะจ าบี (ฤ้าธหุ้ธ) 409.529 409.529 403.71 401.09 395.25 

3. ยวภเงิธบัธปฤจ่ามด่อหุ้ธ  (นาถ : หุ้ธ) 0.15 0.20 0.60 0.50 0.53 

   3.1 เงิธบัธปฤยะหว่างกาฤ  (นาถ : หุ้ธ) - - 0.10 - 0.10 

   3.2 เงิธบัธปฤบยะจ าบี  (นาถ : หุ้ธ) 0.15 0.20 0.50 0.50 0.43 

4. ยวภเบ็ธเงิธบัธปฤถี่จ่ามถั้งสิ้ธ (ฤ้าธนาถ) 61.43 81.91 242.19 200.54 211.07 

   สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลรวม         
   (Dividend Payout) 

(%) 
 

41.89 37.28% 54.90% 58.33% 58.97% 

 
หมายเหตุ : 1.  ดาภภดถิี่บยะชุภคฒะกยยภกายนยิษัถฯ คยั้งถี่ 14/2550 เภื่อวัธถี่ 18 ภิตุธามธ 2550 ภีภดิเกี่มวกันธโมนามกายจ่ามเงิธบัธปฤ

ให้ลก่ปู้ตือหุ้ธไภ่เกิธย้อมฤะ 60 ของก าไยสุถทิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
2.  ส าหยันบี 2557 คฒะกยยภกายนยิษัถไณ้ภีภดิฝิจายฒาอธุภัดิจ่ามเงิธบัธปฤใธอัดยาหุ้ธฤะ 0.15 นาถ ให้ลก่ปู้ตือหุ้ธเภื่อถี่บยะชุภ

สาภัญปู้ตือหุ้ธภีภดิอธุภัดิใธวัธถี่ 21 เภษามธ 2558 ธี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
           
 

         

เอกสารประกอบพิจารณาวาระที่ 7 

 
 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกครั้งหนึ่ง 
                       

ช่ือ - นามสกุล นายวีระชัย  ตันติกุล 
       อายุ    71 บี 
      สัญชาต ิ  ไถม  

ท่ีอยู่  29 ตธธสิยิทย ซอม2 ลขวงนางฝฤัณ เขดนางฝฤัณ กยุงเถฝฯ 10700 
       ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน 

 กยยภกายอิสยะ / บยะทาธกยยภกายดยวจสอน / บยะทาธกยยภกายสยยหาลฤะก าหธณคา่ดอนลถธ     
นภจ. ลฝยธณ้า จิวเวฤย่ี  

 กยยภกายนยิษัถ ไถมฝาฒิชม์บยะกัธชีวิด จ ากัณ (ภหาชธ) 
 ถี่บยึกษาฟาษีอากย ทธาคายไถมฝาฒิชม์ จ ากัณ (ภหาชธ) 
 ถี่บยึกษากญหภามนยิษัถกญหภาม เอส ซี จี จ ากัณ 
 กยยภกายใธคฒะกยยภกายบิโดยเฤีมภดาภกญหภามว่าณ้วมบิโดยเฤีมภ 

 ต าแหน่งหน้าท่ีในอดีต 

 สภาชิกสฟาธิดินัญัญัดิลห่งชาดิ 
 อทินณีกยภทธายักษ ์
 อทินณีกยภสยยฝสาภิด 
 ยองบฤัณกยะถยวงกายคฤัง 
 ปู้ดยวจยาชกาย กยะถยวงกายคฤัง 
 ยองอทินณีกยภสยยฝากย 

จ านวนการถือหุ้น - ไภ่ภ-ี  (ฒ วัธถี่ 30 ท.ค. 2557) 
จ านวนวาระท่ีด ารงต าแหน่ง 3 ปี (ปี 2555 - 2557)  
คุณวุฒกิารศึกษา    

 LL.M., The university of California, at Berkeley, U.S.A 
 เธดินัฒฐิดส าธักอนยภศึกษากญหภามลห่งเธดินัฒฐิดมสฟา 
 ธิดิศาสดย์นัฒฐิด (เกีมยดิธิมภณี) ภหาวิถมาฤัมทยยภศาสดย์ 
 หฤักสูดยวิถมาฤัมบ้องกัธยาชอาฒาจกัย ยุ่ธ 37 
 หฤักสูดยธักนยิหายยะณันสูง ส าธักงาธ ก.ฝ. หฤักสูดย 1 ยุ่ธ 13 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

 บยะกาศธีมนัดย Director Certification Program (DCP) ยุ่ธ 37/2546  ของสภาคภส่งเสยิภสตานธักยยภกายนยิษัถไถม (IOD) 
ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท       -ไภ่ภ-ี 
ข้อพิพาททางกฎหมาย  -ไภ่ภ-ี 

 
การเข้าร่วมประชุมปี 2557 

            การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

คฒะกยยภกายนยิษัถ 20/20 

คฒะกยยภกายดยวจสอน 4/4 

คฒะกยยภกายสยยหาลฤะก าหธณคาดอนลถธ 2/2 

 
ใธกายบยะชุภคยั้งธี้กยยภกายปู้ยันภอนฉัธถะภีส่วธไณ้เสีมใธวายะถี่ 8 

 
 

เสนอเป็นกรรมการอิสระ



20 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557         

ช่ือ - นามสกุล ธามบยาโภถม์  เดีมสุวยยฒ์ 
       อายุ    63 บี 
      สัญชาต ิ ไถม  
       ต าแหน่งในปัจจุบัน 

 กยยภกายนยิษัถ / กยยภกายปู้จัณกาย (สามปฤิด) / บยะทาธกยยภกายส่งเสยิภคุฒค่าย่วภลฤะส่งเสยิภ  
คุฒค่าย่วภ / กยยภกายกายเงิธลฤะนยิหายควาภเส่ีมง / กยยภกายกายสยยหาลฤะก าหธณคา่ดอนลถธ   
นภจ. ลฝยธณ้า จิวเวฤย่ี 

 ต าแหน่งหน้าท่ีในอดีต 

 กยยภกายกฤุ่ภอุดสาหกยยภอัญภฒลีฤะเคย่ืองบยะณันสฟาอุดสาหกยยภลห่งบยะเถศไถม  
จ านวนการถือหุ้น 9,280,560 หุ้ธ คิณเบ็ธย้อมฤะ 2.226 (ฒ วัธถี่ 30 ท.ค. 2557) 
จ านวนวาระท่ีด ารงต าแหน่ง 3 บี (บี 2555 - 2557)  
คุณวุฒกิารศึกษา    

 Ordinary National Diploma in Technology (Mechanical Engineers) From Willesden College of Technology, London 
England 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

 บยะกาศธีมนัดย Director Certification Program (DCP) ยุ่ธ 46/2547 
 บยะกาศธีมนัดย Director Accreditation Program (DAP) ยุ่ธ 16/2547 
 บยะกาศธีมนัดย Finance for Non-Finance Program (FN) ยุ่ธ 12/2547 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  - ไภ่ภี - 
ต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  4 บริษัท 
ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไภ่ภี -  
ข้อพิพาททางกฎหมาย  - ไภ่ภ-ี 

 
 

การเข้าร่วมประชุมปี 2557 
 

        การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

คฒะกยยภกายนยิษัถ 19/20 

คฒะกยยภกายนยิหาย 9/9 

คฒะกยยภกายสยยหาลฤะก าหธณคา่ดอนลถธ 2/2 

คฒะกยยภกายกายเงิธลฤะนยิหายควาภเส่ีมง 3/4 

คฒะกยยภกายส่งเสยิภคุฒค่าย่วภลฤะควาภยันปิณชอนด่อสังคภ 4/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

ช่ือ - นามสกุล ธามบยาโภถม์  เดีมสุวยยฒ์ 
       อายุ    63 บี 
      สัญชาต ิ ไถม  
       ต าแหน่งในปัจจุบัน 

 กยยภกายนยิษัถ / กยยภกายปู้จัณกาย (สามปฤิด) / บยะทาธกยยภกายส่งเสยิภคุฒค่าย่วภลฤะส่งเสยิภ  
คุฒค่าย่วภ / กยยภกายกายเงิธลฤะนยิหายควาภเส่ีมง / กยยภกายกายสยยหาลฤะก าหธณคา่ดอนลถธ   
นภจ. ลฝยธณ้า จิวเวฤย่ี 

 ต าแหน่งหน้าท่ีในอดีต 

 กยยภกายกฤุ่ภอุดสาหกยยภอัญภฒลีฤะเคย่ืองบยะณันสฟาอุดสาหกยยภลห่งบยะเถศไถม  
จ านวนการถือหุ้น 9,280,560 หุ้ธ คิณเบ็ธย้อมฤะ 2.226 (ฒ วัธถี่ 30 ท.ค. 2557) 
จ านวนวาระท่ีด ารงต าแหน่ง 3 บี (บี 2555 - 2557)  
คุณวุฒกิารศึกษา    

 Ordinary National Diploma in Technology (Mechanical Engineers) From Willesden College of Technology, London 
England 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

 บยะกาศธีมนัดย Director Certification Program (DCP) ยุ่ธ 46/2547 
 บยะกาศธีมนัดย Director Accreditation Program (DAP) ยุ่ธ 16/2547 
 บยะกาศธีมนัดย Finance for Non-Finance Program (FN) ยุ่ธ 12/2547 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  - ไภ่ภี - 
ต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  4 บริษัท 
ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไภ่ภี -  
ข้อพิพาททางกฎหมาย  - ไภ่ภ-ี 

 
 

การเข้าร่วมประชุมปี 2557 
 

        การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

คฒะกยยภกายนยิษัถ 19/20 

คฒะกยยภกายนยิหาย 9/9 

คฒะกยยภกายสยยหาลฤะก าหธณคา่ดอนลถธ 2/2 

คฒะกยยภกายกายเงิธลฤะนยิหายควาภเส่ีมง 3/4 

คฒะกยยภกายส่งเสยิภคุฒค่าย่วภลฤะควาภยันปิณชอนด่อสังคภ 4/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอเป็นกรรมการ

         

ช่ือ - นามสกุล ธางยวิฏา  ฝงศ์ธุชิด   
     อายุ    64  บี 
    สัญชาต ิ ไถม  
     ท่ีอยู่  5/208 ฤ าฤูกกา 71 ลขวงนงึฤาณสวาม เขดฤ าฤูกกา บถุภทาธี 12150 
    ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน     

 กยยภกายอิสยะ / กยยภกายดยวจสอน นยิษัถ ลฝยธณ้า จิวเวฤย่ี จ ากัณ (ภหาชธ) 
 กยยภกายอิสยะ / บยะทาธกยยภกายดยวจสอน นยิษัถ โซฤาย์ดยอธ จ ากัณ (ภหาชธ) 
 กยยภกายอิสยะ / กยยภกายดยวจสอนลฤะบยะทาธอธุกยยภกายนยิหายควาภเส่ีมงณ้าธกญหภาม  

นยิษัถ ซิธเธ็ค (บยะเถศไถม) จ ากัณ (ภหาชธ) 
 กยยภกายสภาคภสตานัธถี่บยึกษากายจัณกายลห่งบยะเถศไถม 
 กยยภกายสตานัธวิถมากายเศยษฏกิจลฤะกายคฤัง  
 กยยภกายสภาคภข้ายาชกายสยยฝากย 
 กยยภกายกายภูฤธิทิสตานัธวิจัมธโมนามเศยษฏกิจกายคฤัง (สวค.) 
 กยยภกายสภาคภธักศึกษาวิถมากายดฤาณถุธ (วดถ.) 
 กยยภกายยุ่ธถี่ 1 หฤักสูดยปู้นยิหายยะณันสูงณ้าธกายค้าลฤะกายฝาฒิชม์ (TEPCOT) 
 บยะทาธยุ่ธ 59 ใธหฤักสูดยกยยภกายนยิษัถไถม (DCP59) 
 บยะทาธนยิษัถ ฟูดยา คอย์บอเยชั่ธ จ ากัณ 
 บยะทาธนยิษัถ จัธค า เยสซิณ้ธถ์ จ ากัณ 
 กยยภกายอิสยลฤะกยยภกายดยวสอน นยิษัถ ธ่ าเฮงคอธกยีด (1992) จ ากัณ 

 ต าแหน่งหน้าท่ีในอดีต 

 ปู้ดยวจยาชกายกยะถยวงกายคฤัง 
 ยองอทินณีกยภสยยฝากย  
 ปู้อ าธวมกายส าธักอุถทยฒ์ฟาษี กยภสยยฝากย  
 ธิดิกย 9 ชช. (ปู้เชี่มวชาญฝิเศษณ้าธบ้องกัธลฤะบยานบยาภปู้ถ าฤามยะนนฟาษี) ส าธักดยวจสอน 

ฟาษีกยภสยยฝากย  
 ยองโฆษกกยะถยวงกายคฤัง 
 เฤขาธุกายกยภ กยภสยยฝากย 
 โฆษกกยภสยยฝากย  
 กยยภกายช ายะนัญชี นยยษัถนยิหายสิธถยัฝม์ไถม 
 บยะทาธกยยภกายดยวจสอน/กยยภกาย นยิษัถ กยุงไถมกญหภาม จ ากัณ 
 ถี่บยึกษายัฏภธดยีว่ากายกยะถยวงกายคฤัง 
 กยยภกายคฒะกยยภกายกายบยะกอนทุยกิจ คธด่างณ้าว กยภฝัฑธาทุยกิจกายค้า กยะถยวงฝาฒิชม์ 
 กยยภกายลฤะบยะทาธกยยภกายดยวจสอน นยิษัถนยิหายสิธถยัฝม์สุขุภวิถ จ ากัณ 
 กยยภกาย กยยภกายดยวจสอน ลฤะบยะทาธคฒะกยยภกายสยยหาลฤะก าหธณค่าดอน  

        นยิษัถอุดสาหกยยภบิโดยเคภีกัฤไถม จ ากัณ (ภหาชธ) 
 กยยภกาย กยยภกายดยวจสอน ลฤะกยยภกายนยิหายควาภเส่ีมง นยยษัถบยะกัธสิธเชื่ออุดสาหกยยภ   

     ขธาณม่อภ 
 กยยภกาย นยิษัถ ถ่าอากาศมาธไถม จ ากัณ (ภหาชธ) 
 ปู้ลถธกยะถยวงกายคฤังใธคฒะกยยภกายถ่องเถี่มวลห่งบยะเถศไถม (ถถถ.) กยะถยวงกายถ่องเถี่มว     

ลฤะกีฬา 
 
 
 
 



21บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557

         

ช่ือ - นามสกุล ธามบยาโภถม์  เดีมสุวยยฒ์ 
       อายุ    63 บี 
      สัญชาต ิ ไถม  
       ต าแหน่งในปัจจุบัน 

 กยยภกายนยิษัถ / กยยภกายปู้จัณกาย (สามปฤิด) / บยะทาธกยยภกายส่งเสยิภคุฒค่าย่วภลฤะส่งเสยิภ  
คุฒค่าย่วภ / กยยภกายกายเงิธลฤะนยิหายควาภเส่ีมง / กยยภกายกายสยยหาลฤะก าหธณคา่ดอนลถธ   
นภจ. ลฝยธณ้า จิวเวฤย่ี 

 ต าแหน่งหน้าท่ีในอดีต 

 กยยภกายกฤุ่ภอุดสาหกยยภอัญภฒลีฤะเคย่ืองบยะณันสฟาอุดสาหกยยภลห่งบยะเถศไถม  
จ านวนการถือหุ้น 9,280,560 หุ้ธ คิณเบ็ธย้อมฤะ 2.226 (ฒ วัธถี่ 30 ท.ค. 2557) 
จ านวนวาระท่ีด ารงต าแหน่ง 3 บี (บี 2555 - 2557)  
คุณวุฒกิารศึกษา    

 Ordinary National Diploma in Technology (Mechanical Engineers) From Willesden College of Technology, London 
England 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

 บยะกาศธีมนัดย Director Certification Program (DCP) ยุ่ธ 46/2547 
 บยะกาศธีมนัดย Director Accreditation Program (DAP) ยุ่ธ 16/2547 
 บยะกาศธีมนัดย Finance for Non-Finance Program (FN) ยุ่ธ 12/2547 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  - ไภ่ภี - 
ต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  4 บริษัท 
ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไภ่ภี -  
ข้อพิพาททางกฎหมาย  - ไภ่ภ-ี 

 
 

การเข้าร่วมประชุมปี 2557 
 

        การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

คฒะกยยภกายนยิษัถ 19/20 

คฒะกยยภกายนยิหาย 9/9 

คฒะกยยภกายสยยหาลฤะก าหธณคา่ดอนลถธ 2/2 

คฒะกยยภกายกายเงิธลฤะนยิหายควาภเส่ีมง 3/4 

คฒะกยยภกายส่งเสยิภคุฒค่าย่วภลฤะควาภยันปิณชอนด่อสังคภ 4/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

ช่ือ - นามสกุล ธามบยาโภถม์  เดีมสุวยยฒ์ 
       อายุ    63 บี 
      สัญชาต ิ ไถม  
       ต าแหน่งในปัจจุบัน 

 กยยภกายนยิษัถ / กยยภกายปู้จัณกาย (สามปฤิด) / บยะทาธกยยภกายส่งเสยิภคุฒค่าย่วภลฤะส่งเสยิภ  
คุฒค่าย่วภ / กยยภกายกายเงิธลฤะนยิหายควาภเส่ีมง / กยยภกายกายสยยหาลฤะก าหธณคา่ดอนลถธ   
นภจ. ลฝยธณ้า จิวเวฤย่ี 

 ต าแหน่งหน้าท่ีในอดีต 

 กยยภกายกฤุ่ภอุดสาหกยยภอัญภฒลีฤะเคย่ืองบยะณันสฟาอุดสาหกยยภลห่งบยะเถศไถม  
จ านวนการถือหุ้น 9,280,560 หุ้ธ คิณเบ็ธย้อมฤะ 2.226 (ฒ วัธถี่ 30 ท.ค. 2557) 
จ านวนวาระท่ีด ารงต าแหน่ง 3 บี (บี 2555 - 2557)  
คุณวุฒกิารศึกษา    

 Ordinary National Diploma in Technology (Mechanical Engineers) From Willesden College of Technology, London 
England 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

 บยะกาศธีมนัดย Director Certification Program (DCP) ยุ่ธ 46/2547 
 บยะกาศธีมนัดย Director Accreditation Program (DAP) ยุ่ธ 16/2547 
 บยะกาศธีมนัดย Finance for Non-Finance Program (FN) ยุ่ธ 12/2547 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  - ไภ่ภี - 
ต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  4 บริษัท 
ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไภ่ภี -  
ข้อพิพาททางกฎหมาย  - ไภ่ภ-ี 

 
 

การเข้าร่วมประชุมปี 2557 
 

        การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

คฒะกยยภกายนยิษัถ 19/20 

คฒะกยยภกายนยิหาย 9/9 

คฒะกยยภกายสยยหาลฤะก าหธณคา่ดอนลถธ 2/2 

คฒะกยยภกายกายเงิธลฤะนยิหายควาภเส่ีมง 3/4 

คฒะกยยภกายส่งเสยิภคุฒค่าย่วภลฤะควาภยันปิณชอนด่อสังคภ 4/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

ช่ือ - นามสกุล ธางยวิฏา  ฝงศ์ธุชิด   
     อายุ    64  บี 
    สัญชาต ิ ไถม  
     ท่ีอยู่  5/208 ฤ าฤูกกา 71 ลขวงนงึฤาณสวาม เขดฤ าฤูกกา บถุภทาธี 12150 
    ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน     

 กยยภกายอิสยะ / กยยภกายดยวจสอน นยิษัถ ลฝยธณ้า จิวเวฤย่ี จ ากัณ (ภหาชธ) 
 กยยภกายอิสยะ / บยะทาธกยยภกายดยวจสอน นยิษัถ โซฤาย์ดยอธ จ ากัณ (ภหาชธ) 
 กยยภกายอิสยะ / กยยภกายดยวจสอนลฤะบยะทาธอธุกยยภกายนยิหายควาภเส่ีมงณ้าธกญหภาม  

นยิษัถ ซิธเธ็ค (บยะเถศไถม) จ ากัณ (ภหาชธ) 
 กยยภกายสภาคภสตานัธถี่บยึกษากายจัณกายลห่งบยะเถศไถม 
 กยยภกายสตานัธวิถมากายเศยษฏกิจลฤะกายคฤัง  
 กยยภกายสภาคภข้ายาชกายสยยฝากย 
 กยยภกายกายภูฤธิทิสตานัธวิจัมธโมนามเศยษฏกิจกายคฤัง (สวค.) 
 กยยภกายสภาคภธักศึกษาวิถมากายดฤาณถุธ (วดถ.) 
 กยยภกายยุ่ธถี่ 1 หฤักสูดยปู้นยิหายยะณันสูงณ้าธกายค้าลฤะกายฝาฒิชม์ (TEPCOT) 
 บยะทาธยุ่ธ 59 ใธหฤักสูดยกยยภกายนยิษัถไถม (DCP59) 
 บยะทาธนยิษัถ ฟูดยา คอย์บอเยชั่ธ จ ากัณ 
 บยะทาธนยิษัถ จัธค า เยสซิณ้ธถ์ จ ากัณ 
 กยยภกายอิสยลฤะกยยภกายดยวสอน นยิษัถ ธ่ าเฮงคอธกยีด (1992) จ ากัณ 

 ต าแหน่งหน้าท่ีในอดีต 

 ปู้ดยวจยาชกายกยะถยวงกายคฤัง 
 ยองอทินณีกยภสยยฝากย  
 ปู้อ าธวมกายส าธักอุถทยฒ์ฟาษี กยภสยยฝากย  
 ธิดิกย 9 ชช. (ปู้เชี่มวชาญฝิเศษณ้าธบ้องกัธลฤะบยานบยาภปู้ถ าฤามยะนนฟาษี) ส าธักดยวจสอน 

ฟาษีกยภสยยฝากย  
 ยองโฆษกกยะถยวงกายคฤัง 
 เฤขาธุกายกยภ กยภสยยฝากย 
 โฆษกกยภสยยฝากย  
 กยยภกายช ายะนัญชี นยยษัถนยิหายสิธถยัฝม์ไถม 
 บยะทาธกยยภกายดยวจสอน/กยยภกาย นยิษัถ กยุงไถมกญหภาม จ ากัณ 
 ถี่บยึกษายัฏภธดยีว่ากายกยะถยวงกายคฤัง 
 กยยภกายคฒะกยยภกายกายบยะกอนทุยกิจ คธด่างณ้าว กยภฝัฑธาทุยกิจกายค้า กยะถยวงฝาฒิชม์ 
 กยยภกายลฤะบยะทาธกยยภกายดยวจสอน นยิษัถนยิหายสิธถยัฝม์สุขุภวิถ จ ากัณ 
 กยยภกาย กยยภกายดยวจสอน ลฤะบยะทาธคฒะกยยภกายสยยหาลฤะก าหธณค่าดอน  

        นยิษัถอุดสาหกยยภบิโดยเคภีกัฤไถม จ ากัณ (ภหาชธ) 
 กยยภกาย กยยภกายดยวจสอน ลฤะกยยภกายนยิหายควาภเส่ีมง นยยษัถบยะกัธสิธเชื่ออุดสาหกยยภ   

     ขธาณม่อภ 
 กยยภกาย นยิษัถ ถ่าอากาศมาธไถม จ ากัณ (ภหาชธ) 
 ปู้ลถธกยะถยวงกายคฤังใธคฒะกยยภกายถ่องเถี่มวลห่งบยะเถศไถม (ถถถ.) กยะถยวงกายถ่องเถี่มว     

ลฤะกีฬา 
 
 
 
 

เสนอเป็นกรรมการอิสระ



22 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557         

จ านวนการถือหุ้น  -ไภ่ภ-ี  หุ้ธ (ฒ วัธถี่ 30 ท.ค. 2557) 
จ านวนวาระท่ีด ารงต าแหน่ง 3 บี (บี 2555 - 2557) 
คุณวุฒกิารศึกษา     

 บยิญญาดยี ธิดิศาสดย์ ภหาวิถมายาภค าลหง 
 บยิญญาโถ ยัฏศาสดย์ภหานัฒฐิด ภหาวิถมาฤัมทยยภศาสดย์ 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

 Director Certification Program (DCP) ยุ่ธ 59/2548 
 หฤักสูดยปู้นยิหายยะณันสูง สตานัธวิถมากายดฤาณถุธ ยุ่ธถี่ 3 (วดถ.3)  
 หฤักสูดยปู้นยิหายกายมุดิทยยภถางบกคยองยะณันสูง ยุ่ธถี่ 3 (นมบ.3) 
 หฤักสูดยปู้นยิหายยะณัขมสูง ณ้าธกายค้าลฤะกายฝาฒิชม์ (TEPCOT) ยุ่ธถี่ 1 
 หฤักสูดยกายนยิหายงาธฟาคยัฏลฤะกญหภามภหาชธ สตานธัฝยะบกเกฤ้า ยุ่ธถี่ 3 (บยภ.3) 
 หฤักสูดยกายบ้องกัธยาชอาฒาจักยฟาคยัฏย่วภเอกชธ วิถมาฤัมบ้องกัธ ยาชอาฒาจักย ยุ่ธถี่ 15 (บยอ.15) 

ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไภ่ภี - 
ข้อพิพาททางกฎหมาย  - ไภ่ภ ี- 

 
การเข้าร่วมประชุมปี 2557 

 

            การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

คฒะกยยภกายนยิษัถ 19/20 

คฒะกยยภกายดยวจสอน 3/5 

 
ใธกายบยะชุภคยั้งธี้กยยภกายปู้ยันภอนฉัธถะภีส่วธไณ้เสีมใธวายะถี่ 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 

         

เอกสารประกอบพิจารณาวาระที่ 8 

 

 
รายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ปี 2557 

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท            
                                                                                               หธ่วม : ฤ้าธนาถ 

รายชื่อ 

ค่าตอบแทนกรรมการ  

 
 

ต าแหน่ง คณะกรรมการบริษัท 
(เงินเดือนและโบนัส) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
(เงินประจ า
ต าแหน่ง) 

รวม 
จ านวนเงิน 

1. ธามบยีณา เดีมสุวยยฒ์ บยะทาธกยยภกายนยิษัถ 5.506  5.506 

2. ธามวียะชัม ดัธดิกุฤ กยยภกายอิสยะ /         
บยะทาธกยยภกายดยวจสอน / 
บยะทาธกยยภกายสยยหาแฤะ

ก าหธณค่าดอนแถธ 

 0.779 0.779 

1. 3. ธางยวิฏา   ฝงศ์ธุชิด กยยภกายอิสยะ /         
กยยภกายดยวจสอน 

 0.519 0.519 

4. ธามจ าธงค์   วัฑธเกส
/1
   กยยภกายอิสยะ /         

กยยภกายดยวจสอน 
 0.360 0.360 

5. ธางฝธิณา เดีมสุวยยฒ์ กยยภกายนยิษัถ / กยยภกาย   
สยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ 

1.416  1.416 

6. ธางบยะฝีย ์ สยไกยกิดิกูฤ กยยภกายนยิษัถ / กยยภกาย
กายเงิธแฤะนยิหายควาภเส่ีมง / 
กยยภกายสยยหาแฤะก าหธณ

ค่าดอนแถธ 

1.717  1.717 

- ธางสยิดา นุธธาค
/2
 -  0.165 0.165 

รวมค่าตอบแทนกรรมการ  8.639 1.823 10.462 

 
 หภามเหดุ:    

/1  
ไณ้ยันกายแด่งดั้งเบ็ธกยยภกายนยิษัถเภื่อวัธถี่ 25 ภีธาคภ 2557 

              
/2
  ฤาออกจากกยยภกายนยิษัถเภื่อวัธถี่ 23 ภีธาคภ 2557 

 
ส าหรับกรรมการบริษัทที่เหลืออีก 4 ท่านได้รับคา่ตอบแทนในฐานะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริหาร 

 
 หภามเหดุ : 1. ภีกยยภกายนยิษัถถี่ไณ้ยันค่าดอนแถธใธฏาธะกยยภกายนยิหาย จ าธวธ  4 คธ   

     2. ค่าดอนแถธณังกฤ่าวไภ่ยวภค่าดอนแถธของปู้จัณกายผ่ามนัญชีแฤะกายเงิธ  
 

 ลักษณะค่าตอบแทน จ านวน (คน) รวมจ านวนเงิน (ล้านบาท) 

กยยภกายนยิหายแฤะปู้นยิหาย เงิธเณือธ โนธัส เงิธชณเชมกาย
เกษีมฒอามุแฤะเงิธฝิเศษ 

12 33.016 

         

     คฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธเสธอค่าดอนแถธของคฒะกยยภกายนยิษัถใธบี 2558 (ปีท่ีเสนอ) ซึ่งไณ้ฝิจายฒาจาก       

ปฤบยะกอนกายของนยิษัถ แฤะควาภเหภาะสภกันฟายะหธ้าถ่ี ควาภยันปิณชอน ปฤงาธ แฤะปฤบยะโมชธ์ถ่ีไณ้ยันจากกยยภกายใธแด่ฤะถ่าธ   
โณมค่าดอนแถธกยยภกายใธวงเงินไม่เกิน 12.0 ล้านบาท  
 
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2556 - 2557 
                     หธ่วม : ฤ้าธนาถ 

 ปี 2558 (ปีที่เสนอ) ปี 2557 ปี 2556 

ค่าสอบบัญช ี ไภ่เกิธ 2.56 ไภ่เกิธ 2.46  2.40  

ค่าบริการอื่น    

 - ค่าดยวจสอนนัดยส่งเสยิภกายฤงถุธ 0.12 0.12  0.12 

 
  กายเบ็ธปู้สอนนัญชีของนยิษัถม่อม  

 EY Office Limited ไณ้ยันเบ็ธปู้สอนนัญชีของนยิษัถม่อม 3 แห่ง คือ 

1. นยิษัถ ฝยีภ่าโกฤณ์ อธิเดอย์เธชั่ธแธฤ จ ากัณ 

2. นยิษัถ คยิสดอฤไฤธ์ จ ากัณ 

3. นยิษัถ แฝยธณ้า ฤอณจิง้ จ ากัณ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557

         

จ านวนการถือหุ้น  -ไภ่ภ-ี  หุ้ธ (ฒ วัธถี่ 30 ท.ค. 2557) 
จ านวนวาระท่ีด ารงต าแหน่ง 3 บี (บี 2555 - 2557) 
คุณวุฒกิารศึกษา     

 บยิญญาดยี ธิดิศาสดย์ ภหาวิถมายาภค าลหง 
 บยิญญาโถ ยัฏศาสดย์ภหานัฒฐิด ภหาวิถมาฤัมทยยภศาสดย์ 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

 Director Certification Program (DCP) ยุ่ธ 59/2548 
 หฤักสูดยปู้นยิหายยะณันสูง สตานัธวิถมากายดฤาณถุธ ยุ่ธถี่ 3 (วดถ.3)  
 หฤักสูดยปู้นยิหายกายมุดิทยยภถางบกคยองยะณันสูง ยุ่ธถี่ 3 (นมบ.3) 
 หฤักสูดยปู้นยิหายยะณัขมสูง ณ้าธกายค้าลฤะกายฝาฒิชม์ (TEPCOT) ยุ่ธถี่ 1 
 หฤักสูดยกายนยิหายงาธฟาคยัฏลฤะกญหภามภหาชธ สตานธัฝยะบกเกฤ้า ยุ่ธถี่ 3 (บยภ.3) 
 หฤักสูดยกายบ้องกัธยาชอาฒาจักยฟาคยัฏย่วภเอกชธ วิถมาฤัมบ้องกัธ ยาชอาฒาจักย ยุ่ธถี่ 15 (บยอ.15) 

ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไภ่ภี - 
ข้อพิพาททางกฎหมาย  - ไภ่ภ ี- 

 
การเข้าร่วมประชุมปี 2557 

 

            การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

คฒะกยยภกายนยิษัถ 19/20 

คฒะกยยภกายดยวจสอน 3/5 

 
ใธกายบยะชุภคยั้งธี้กยยภกายปู้ยันภอนฉัธถะภีส่วธไณ้เสีมใธวายะถี่ 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 

         

เอกสารประกอบพิจารณาวาระที่ 8 

 

 
รายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ปี 2557 

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท            
                                                                                               หธ่วม : ฤ้าธนาถ 

รายชื่อ 

ค่าตอบแทนกรรมการ  

 
 

ต าแหน่ง คณะกรรมการบริษัท 
(เงินเดือนและโบนัส) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
(เงินประจ า
ต าแหน่ง) 

รวม 
จ านวนเงิน 

1. ธามบยีณา เดีมสุวยยฒ์ บยะทาธกยยภกายนยิษัถ 5.506  5.506 

2. ธามวียะชัม ดัธดิกุฤ กยยภกายอิสยะ /         
บยะทาธกยยภกายดยวจสอน / 
บยะทาธกยยภกายสยยหาแฤะ

ก าหธณค่าดอนแถธ 

 0.779 0.779 

1. 3. ธางยวิฏา   ฝงศ์ธุชิด กยยภกายอิสยะ /         
กยยภกายดยวจสอน 

 0.519 0.519 

4. ธามจ าธงค์   วัฑธเกส
/1
   กยยภกายอิสยะ /         

กยยภกายดยวจสอน 
 0.360 0.360 

5. ธางฝธิณา เดีมสุวยยฒ์ กยยภกายนยิษัถ / กยยภกาย   
สยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ 

1.416  1.416 

6. ธางบยะฝีย์ สยไกยกิดิกูฤ กยยภกายนยิษัถ / กยยภกาย
กายเงิธแฤะนยิหายควาภเส่ีมง / 
กยยภกายสยยหาแฤะก าหธณ

ค่าดอนแถธ 

1.717  1.717 

- ธางสยิดา นุธธาค
/2
 -  0.165 0.165 

รวมค่าตอบแทนกรรมการ  8.639 1.823 10.462 

 
 หภามเหดุ:    

/1  
ไณ้ยันกายแด่งดั้งเบ็ธกยยภกายนยิษัถเภื่อวัธถี่ 25 ภีธาคภ 2557 

              
/2
  ฤาออกจากกยยภกายนยิษัถเภื่อวัธถี่ 23 ภีธาคภ 2557 

 
ส าหรับกรรมการบริษัทที่เหลืออีก 4 ท่านได้รับคา่ตอบแทนในฐานะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริหาร 

 
 หภามเหดุ : 1. ภีกยยภกายนยิษัถถี่ไณ้ยันค่าดอนแถธใธฏาธะกยยภกายนยิหาย จ าธวธ  4 คธ   

     2. ค่าดอนแถธณังกฤ่าวไภ่ยวภค่าดอนแถธของปู้จัณกายผ่ามนัญชีแฤะกายเงิธ  
 

 ลักษณะค่าตอบแทน จ านวน (คน) รวมจ านวนเงิน (ล้านบาท) 

กยยภกายนยิหายแฤะปู้นยิหาย เงิธเณือธ โนธัส เงิธชณเชมกาย
เกษีมฒอามุแฤะเงิธฝิเศษ 

12 33.016 

         

     คฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธเสธอค่าดอนแถธของคฒะกยยภกายนยิษัถใธบี 2558 (ปีท่ีเสนอ) ซึ่งไณ้ฝิจายฒาจาก       

ปฤบยะกอนกายของนยิษัถ แฤะควาภเหภาะสภกันฟายะหธ้าถ่ี ควาภยันปิณชอน ปฤงาธ แฤะปฤบยะโมชธ์ถ่ีไณ้ยันจากกยยภกายใธแด่ฤะถ่าธ   
โณมค่าดอนแถธกยยภกายใธวงเงินไม่เกิน 12.0 ล้านบาท  
 
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2556 - 2557 
                     หธ่วม : ฤ้าธนาถ 

 ปี 2558 (ปีที่เสนอ) ปี 2557 ปี 2556 

ค่าสอบบัญช ี ไภ่เกิธ 2.56 ไภ่เกิธ 2.46  2.40  

ค่าบริการอื่น    

 - ค่าดยวจสอนนัดยส่งเสยิภกายฤงถุธ 0.12 0.12  0.12 

 
  กายเบ็ธปู้สอนนัญชีของนยิษัถม่อม  

 EY Office Limited ไณ้ยันเบ็ธปู้สอนนัญชีของนยิษัถม่อม 3 แห่ง คือ 

1. นยิษัถ ฝยีภ่าโกฤณ์ อธิเดอย์เธชั่ธแธฤ จ ากัณ 

2. นยิษัถ คยิสดอฤไฤธ์ จ ากัณ 

3. นยิษัถ แฝยธณ้า ฤอณจิง้ จ ากัณ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557

         

     คฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธเสธอค่าดอนแถธของคฒะกยยภกายนยิษัถใธบี 2558 (ปีท่ีเสนอ) ซึ่งไณ้ฝิจายฒาจาก       

ปฤบยะกอนกายของนยิษัถ แฤะควาภเหภาะสภกันฟายะหธ้าถ่ี ควาภยันปิณชอน ปฤงาธ แฤะปฤบยะโมชธ์ถ่ีไณ้ยันจากกยยภกายใธแด่ฤะถ่าธ   
โณมค่าดอนแถธกยยภกายใธวงเงินไม่เกิน 12.0 ล้านบาท  
 
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2556 - 2557 
                     หธ่วม : ฤ้าธนาถ 

 ปี 2558 (ปีที่เสนอ) ปี 2557 ปี 2556 

ค่าสอบบัญชี ไภ่เกิธ 2.56 ไภ่เกิธ 2.46  2.40  

ค่าบริการอื่น    

 - ค่าดยวจสอนนัดยส่งเสยิภกายฤงถุธ 0.12 0.12  0.12 

 
  กายเบ็ธปู้สอนนัญชีของนยิษัถม่อม  

 EY Office Limited ไณ้ยันเบ็ธปู้สอนนัญชีของนยิษัถม่อม 3 แห่ง คือ 

1. นยิษัถ ฝยีภ่าโกฤณ์ อธิเดอย์เธชั่ธแธฤ จ ากัณ 

2. นยิษัถ คยิสดอฤไฤธ์ จ ากัณ 

3. นยิษัถ แฝยธณ้า ฤอณจิง้ จ ากัณ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2558 (ปีที่เสนอ)

เอกสารประกอบพิจจารณาวาระที่ 9



25บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557

เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2557

         

     คฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธเสธอค่าดอนแถธของคฒะกยยภกายนยิษัถใธบี 2558 (ปีท่ีเสนอ) ซึ่งไณ้ฝิจายฒาจาก       

ปฤบยะกอนกายของนยิษัถ แฤะควาภเหภาะสภกันฟายะหธ้าถ่ี ควาภยันปิณชอน ปฤงาธ แฤะปฤบยะโมชธ์ถ่ีไณ้ยันจากกยยภกายใธแด่ฤะถ่าธ   
โณมค่าดอนแถธกยยภกายใธวงเงินไม่เกิน 12.0 ล้านบาท  
 
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2556 - 2557 
                     หธ่วม : ฤ้าธนาถ 

 ปี 2558 (ปีที่เสนอ) ปี 2557 ปี 2556 

ค่าสอบบัญช ี ไภ่เกิธ 2.56 ไภ่เกิธ 2.46  2.40  

ค่าบริการอื่น    

 - ค่าดยวจสอนนัดยส่งเสยิภกายฤงถุธ 0.12 0.12  0.12 

 
  กายเบ็ธปู้สอนนัญชีของนยิษัถม่อม  

 EY Office Limited ไณ้ยันเบ็ธปู้สอนนัญชีของนยิษัถม่อม 3 แห่ง คือ 

1. นยิษัถ ฝยีภ่าโกฤณ์ อธิเดอย์เธชั่ธแธฤ จ ากัณ 

2. นยิษัถ คยิสดอฤไฤธ์ จ ากัณ 

3. นยิษัถ แฝยธณ้า ฤอณจิง้ จ ากัณ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557         

ค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 
บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 21 เมษายน 2558 
 

การมอบฉันทะ      
     นยิษัถฯ ไณ้จัณส่งหธังสือภอนฉธัถะแนน ก. แนน ข. แฤะ แนน ค. ดาภถี่กยะถยวงฝาฒิชม์ไณ้ก าหธณไว ้เฝื่อให้ปู้ตือหุ้ธถี่ไภ่สาภายตเข้าย่วภ
บยะชุภไณ้ณ้วมดธเองสาภายตฝิจายฒาไณ้ว่าจะภอนฉัธถะให้นุคคฤอื่ธ หยือจะภอนฉัธถะให้กยยภกายอิสยะถ่าธใณถ่าธหธึ่งดาภถี่นยษิัถฯ ไณ้เสธอ
ชื่อไว้ใธหธังสือภอนฉธัถะ 3 ถ่าธ คือ  

1. ธามวียะชัม ดัธดิกุฤ  ด าแหธ่ง  กยยภกายอิสยะ / บยะทาธคฒะกยยภกายดยวจสอน  
2. ธางยวิฏา ฝงศ์ธุชิด  ด าแหธ่ง  กยยภกายอิสยะ / กยยภกายดยวจสอน 
3. ธามจ าธงค ์ วัฑธเกส  ด าแหธ่ง  กยยภกายอิสยะ / กยยภกายดยวจสอน 

      
     โณมภียามฤะเอีมณข้อภูฤบยะวัดิกยยภกายณงักฤ่าวบยะกอนกายฝิจายฒา 

  
     กายภอนฉัธถะให้กยยภกายอิสยะ ดาภถี่นยิษัถฯ เสธอชื่อไว้ใธหธังสือภอนฉัธถะ 

 ปู้ภอนฉัธถะโบยณกาเคยื่องหภาม    ใธช่อง  ของหธังสือภอนฉธัถะดาภแธน ข้อ (3)  1. หยือ   2.  

หยือ  3.  เฝีมงชื่อเณีมวแฤะฤงฤามภือชื่อปู้ภอนฉัธถะ    
 ปู้ภอนฉัธถะส่งหธังสือภอนฉัธถะของถ่าธภามัง “ส าธักงาธเฤขาธกุายนยิษัถ / ธักฤงถุธสัภฝธัท”์ ก่อธวัธบยะชุภ โณมใช้ซองทุยกิจ

ดอนยันถ่ีแธนภาฝย้อภธี้ บิณปธึงส่งถางไบยษฒีม์ไภ่ด้องดิณแสดภบ์ 
 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
     นยิษัถฯ จะเยิ่ภดยวจควาภสภนูยฒ์ของหธังสือภอนฉัธถะ แฤะเบิณยันฤงถะเนีมธ ดั้งแด่เวฤา 12.00 ธ. เบ็ธด้ธไบ ฒ ห้องสวธหฤวง นอฤยูภ 
โยงแยภโธโวเถฤ นางธา กยุงเถฝ ตธธศยีธคยิธถย์ แขวงหธองนอธ เขดบยะเวศ กยุงเถฝฯ ดาภขั้ธดอธเข้าย่วภบยะชุภ  
ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดงัต่อไปนี้ก่อนเขา้ร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
       1.1 กยฒีปู้ตือหุ้ธเข้าบยะชุภณ้วมดธเอง ให้แสณงเอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ซึ่งบยากฎยูบต่ามของปู้ตือหุ้ธแฤะมังไภ่หภณอามุ เช่ธ นัดย
บยะจ าดัวบยะชาชธ ในขันขี่ หยือหธังสือเณิธถาง 
       1.2  กยฒีปู้ตือหุ้ธภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเข้าบยะชุภ 
          1.2.1)  หธังสือภอนฉัธถะดาภแนนถี่แธนภาฝย้อภหธังสือเชิญบยะชุภ ซึ่งไณ้กยอกข้อควาภตูกด้องคยนต้วธ แฤะฤงฤามภือชื่อปู้ภอน   

        ฉัธถะแฤะปู้ยันภอนฉัธถะ 
1.2.2)   ส าเธาฟาฝต่ามเอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ของปู้ตือหุ้ธโณมภียามฤะเอีมณดาภ 1.1 ข้างด้ธ แฤะปู้ภอนฉัธถะไณ้ฤงชื่อยันยอง              
        ส าเธาตูกด้อง 
 1.2.3)   เอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ของปู้ยันภอนฉัธถะโณมภียามฤะเอีมณดาภ 1.1 ข้างด้ธ  

 
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

2.1 กยฒีปู้แถธของปู้ตือหุธ้เข้าบยะชุภณ้วมดธเอง 
2.1.1) เอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ของปูแ้ถธโณมภียามฤะเอีมณดาภข้อ 1.1 ข้างด้ธ 
2.1.2) ส าเธาฟาฝต่ามหธังสือยันยองกายจณถะเนีมธธิดินุคคฤของปู้ตือหุ้ธซึ่งยันยองส าเธาตูกด้อง โณมปู้แถธธิดินุคคฤฝย้อภ          
        บยะถันดยาส าคัญของธิดินุคคฤธั้ธ (ต้าภี) 
 
 
 
 

         

2.2 กยฒีปู้ตือหุ้ธภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเข้าบยะชุภ               
2.2.1) หธังสือภอนฉัธถะดาภลนนถี่ลธนภาฝย้อภหธังสือเชิญบยะชุภ ซึ่งไณ้กยอกข้อควาภตูกด้องคยนต้วธลฤะฤงฤามภือชื่อปู้ภอน

ฉัธถะลฤะปู้ยันภอนฉัธถะ 
2.2.2) ส าเธาฟาฝต่ามหธังสือยันยองกายจณถะเนีมธธิดินุคคฤของปู้ตือหุ้ธไณ้ยันยองส าเธาตูกด้อง โณมปู้ลถธธิดินุคคฤฝย้อภ

บยะถันดยาส าคัญของธิดินุคคฤ (ต้าภี) 
2.2.3) เอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ของปู้ยันภอนฉัธถะโณมภียามฤะเอีมณดาภ 1.1 ข้างด้ธ 

 
3.   ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศใช้เอกสารตามข้อ 1. หรือ 2.  
     แล้วแต่กรณีภายใต้ เงื่อนไข ดังนี้ 

3.1) หธังสือยันยองกายเบ็ธธิดินุคคฤ อาจเบ็ธเอกสายถี่ออกโณมส่วธยาชกายของบยะเถศถี่ธิดินุคคฤธั้ธดั้งอมู่หยือโณมเจ้าหธ้าถี่
ของธิดินุคคฤธั้ธก็ไณ้ ถั้งธี้ จะด้องภียามฤะเอีมณเกี่มวกันชื่อธิดินุคคฤ ปู้ภีอ าธาจฤงฤามภือชื่อลถธธิดินุคคฤ ลฤะเงื่อธไข
หยือข้อจ ากัณอ าธาจใธกายฤงฤามภือชื่อ ลฤะถี่ด้ังส าธักงาธใหญ่ 

3.2) เอกสายถี่ไภ่ภีด้ธฉนันเบ็ธฟาษาอังกรษ จะด้องจัณให้ภีค าลบฤฟาษาอังกรษลธนภาณ้วม ลฤะให้ปู้ลถธธิดินุคคฤธั้ธฤงฤามภือ
ชื่อยันยองควาภตูกด้องของค าลบฤณ้วม  
  

การออกเสียงลงคะแนน  

 ใธกายออกเสีมงฤงคะลธธให้หุ้ธหธึ่งภีคะลธธเสีมงหธึ่งเสีมง ลฤะภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้บยะกอนณ้วมคะลธธเสีมงณังด่อไบธี้ 
(1)  ใธกยฒีบกดิ ให้ตือคะลธธเสีมงข้างภากของปู้ตือหุ้ธถี่ภาบยะชุภลฤะออกเสีมงฤงคะลธธ ต้าภีคะลธธเสีมงเถ่ากัธ ให้     

บยะทาธถี่บยะชุภออกเสีมงเฝิ่ภขึ้ธอีกเสีมงหธึ่งเบ็ธเสีมงชี้ขาณ 
(2)  ใธกยฒีอื่ธ ซึ่งภีกญหภาม ลฤะข้อนังคันของนยิษัถข้อ 38. ก าหธณไว้ลดกด่างจากกยฒีบกดิ คือ ให้ตือคะลธธเสีมงไภ่ธ้อมกว่า 3 

ใธ 4 ของจ าธวธเสีมงถั้งหภณของปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภ ลฤะภีสิถทิออกเสีมงฤงคะลธธ เช่ธ กายขามหยือซื้อกิจกาย กายยวภ
กิจกาย ยามกายเกี่มวโมง กายภอนหภามให้คธอื่ธเข้าจัณกายทุยกิจนยิษัถ เบ็ธด้ธ 

 
 กายเฤือกดั้งกยยภกายของนยิษัถให้กยะถ าโณมถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ ถั้งธี้ดาภหฤักเกฒฐ์ลฤะวิทีณังด่อไบธี้ 

(1)  ปู้ตือหุ้ธคธหธึ่งภีคะลธธเสีมงเถ่ากันจ าธวธหุ้ธถี่ดธตือ 
(2)  ปู้ตือหุ้ธลด่ฤะคธจะด้องให้คะลธธเสีมงถี่ภีอมู่ถั้งหภณดาภ (1) เฤือกดั้งนุคคฤคธเณีมวหยือหฤามคธเบ็ธกยยภกายก็ไณ้ลด่จะลน 

              คะลธธเสีมงให้ลก่ปู้ใณภากธ้อมเฝีมงใณไภ่ไณ้ 
(3)   นุคคฤซึ่งไณ้ยันคะลธธเสีมงสูงสุณ ดาภฤ าณันฤงภาเบ็ธปู้ไณ้ยันเฤือกดั้งเบ็ธกยยภกายเถ่าจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภี หยือจะเฤือกดั้ง 
     ใธคยั้งธั้ธ ใธกยฒีถี่นุคคฤซึ่งไณ้ยันกายเฤือกดั้งใธฤ าณันตัณฤงภาภีคะลธธเสีมงเถ่ากัธเกิธจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภีหยือจะฝึง  

เฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ให้ปู้เบ็ธบยะทาธเบ็ธปู้ออกเสีมงชี้ขาณ 
 
     ณังธั้ธ ปู้ตือหุ้ธจึงไภ่สาภายตลน่งคะลธธเสีมงของดธใธกายเฤือกดั้งกยยภกายเฝื่อให้ปู้ใณภากธ้อมดาภ ภาดยา 70 วยยคหธึ่งลห่ง
ฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธ (Cumulative Voting) 
 

 กายวิธิจฉัมชี้ขาณหยือฤงภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้กยะถ าโณมกายออกเสีมงฤงคะลธธ ลฤะไภ่ว่ากายออกเสีมงฤงคะลธธธั้ธจะกยะถ า
ณ้วมวิทีใณให้ธันหธึ่งหุ้ธเบ็ธหธึ่งเสีมงเสภอ ใธกยฒีถี่คะลธธเสีมงเถ่ากัธให้บยะทาธใธถี่บยะชุภออกเสีมงฤงคะลธธเบ็ธเสีมงชี้ขาณ 
 

     ปู้ตือหุ้ธคธใณภีส่วธไณ้เสีมเบ็ธฝิเศษใธเยื่องถี่ถี่บยะชุภจะฤงภดิ ปู้ตือหุ้ธคธธั้ธไภ่ภีสิถทิออกเสีมงฤงคะลธธใธเยื่องณังกฤ่าวเว้ธลด่กายออก
เสีมงฤงคะลธธเฤือกดั้งกยยภกายให้ออกเสีมงฤงคะลธธไณ้โณมไภ่ภีข้อห้าภ 
 

 กายธันคะลธธเสีมงลฤะลจ้งกายธันคะลธธ  
  บยะทายกยยภกายนยิหายกฤุ่ภ ชี้ลจงวิทีกายยันคะลธธเสีมงให้ถี่บยะชุภถยานก่อธเยิ่ภวายะกายบยะชุภ โณมเจ้าหธ้าถี่ของนยิษัถจะธันคะลธธ

เสีมงลด่ฤะวายะจากคะลธธเสีมงใธหธังสือภอนฉัธถะเภื่อฤงถะเนีมธเข้าย่วภบยะชุภปู้ตือหุ้ธ ลฤะ/หยือ จากคะลธธใธนัดยฤงคะลธธถี่ส่งภาจาก 
ปู้ตือหุ้ธใธถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธลฤะบยะทาธถี่บยะชุภลจ้งปฤกายธันคะลธธให้ถี่บยะชุภถยานถุกวายะก่อธเสย็จสิ้ธวายะธั้ธๆ โณมบยะทาธถี่บยะชุภ 



27บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557

         

ค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 
บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 21 เมษายน 2558 
 

การมอบฉันทะ      
     นยิษัถฯ ไณ้จัณส่งหธังสือภอนฉธัถะแนน ก. แนน ข. แฤะ แนน ค. ดาภถี่กยะถยวงฝาฒิชม์ไณ้ก าหธณไว ้เฝื่อให้ปู้ตือหุ้ธถี่ไภ่สาภายตเข้าย่วภ
บยะชุภไณ้ณ้วมดธเองสาภายตฝิจายฒาไณ้ว่าจะภอนฉัธถะให้นุคคฤอื่ธ หยือจะภอนฉัธถะให้กยยภกายอิสยะถ่าธใณถ่าธหธึ่งดาภถี่นยษิัถฯ ไณ้เสธอ
ชื่อไว้ใธหธังสือภอนฉธัถะ 3 ถ่าธ คือ  

1. ธามวียะชัม ดัธดิกุฤ  ด าแหธ่ง  กยยภกายอิสยะ / บยะทาธคฒะกยยภกายดยวจสอน  
2. ธางยวิฏา ฝงศ์ธุชิด  ด าแหธ่ง  กยยภกายอิสยะ / กยยภกายดยวจสอน 
3. ธามจ าธงค ์ วัฑธเกส  ด าแหธ่ง  กยยภกายอิสยะ / กยยภกายดยวจสอน 

      
     โณมภียามฤะเอีมณข้อภูฤบยะวัดิกยยภกายณงักฤ่าวบยะกอนกายฝิจายฒา 

  
     กายภอนฉัธถะให้กยยภกายอิสยะ ดาภถี่นยิษัถฯ เสธอชื่อไว้ใธหธังสือภอนฉัธถะ 

 ปู้ภอนฉัธถะโบยณกาเคยื่องหภาม    ใธช่อง  ของหธังสือภอนฉธัถะดาภแธน ข้อ (3)  1. หยือ   2.  

หยือ  3.  เฝีมงชื่อเณีมวแฤะฤงฤามภือชื่อปู้ภอนฉัธถะ    
 ปู้ภอนฉัธถะส่งหธังสือภอนฉัธถะของถ่าธภามัง “ส าธักงาธเฤขาธกุายนยิษัถ / ธักฤงถุธสัภฝธัท”์ ก่อธวัธบยะชุภ โณมใช้ซองทุยกิจ

ดอนยันถ่ีแธนภาฝย้อภธี้ บิณปธึงส่งถางไบยษฒีม์ไภ่ด้องดิณแสดภบ์ 
 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
     นยิษัถฯ จะเย่ิภดยวจควาภสภนูยฒ์ของหธังสือภอนฉัธถะ แฤะเบิณยันฤงถะเนีมธ ดั้งแด่เวฤา 12.00 ธ. เบ็ธด้ธไบ ฒ ห้องสวธหฤวง นอฤยูภ 
โยงแยภโธโวเถฤ นางธา กยุงเถฝ ตธธศยีธคยิธถย์ แขวงหธองนอธ เขดบยะเวศ กยุงเถฝฯ ดาภขั้ธดอธเข้าย่วภบยะชุภ  
ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดงัต่อไปนี้ก่อนเขา้ร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
       1.1 กยฒีปู้ตือหุ้ธเข้าบยะชุภณ้วมดธเอง ให้แสณงเอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ซึ่งบยากฎยูบต่ามของปู้ตือหุ้ธแฤะมังไภ่หภณอามุ เช่ธ นัดย
บยะจ าดัวบยะชาชธ ในขันขี่ หยือหธังสือเณิธถาง 
       1.2  กยฒีปู้ตือหุ้ธภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเข้าบยะชุภ 
          1.2.1)  หธังสือภอนฉัธถะดาภแนนถี่แธนภาฝย้อภหธังสือเชิญบยะชุภ ซึ่งไณ้กยอกข้อควาภตูกด้องคยนต้วธ แฤะฤงฤามภือชื่อปู้ภอน   

        ฉัธถะแฤะปู้ยันภอนฉัธถะ 
1.2.2)   ส าเธาฟาฝต่ามเอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ของปู้ตือหุ้ธโณมภียามฤะเอีมณดาภ 1.1 ข้างด้ธ แฤะปู้ภอนฉัธถะไณ้ฤงชื่อยันยอง              
        ส าเธาตูกด้อง 
 1.2.3)   เอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ของปู้ยันภอนฉัธถะโณมภียามฤะเอีมณดาภ 1.1 ข้างด้ธ  

 
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

2.1 กยฒีปู้แถธของปู้ตือหุธ้เข้าบยะชุภณ้วมดธเอง 
2.1.1) เอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ของปูแ้ถธโณมภียามฤะเอีมณดาภข้อ 1.1 ข้างด้ธ 
2.1.2) ส าเธาฟาฝต่ามหธังสือยันยองกายจณถะเนีมธธิดินุคคฤของปู้ตือหุ้ธซึ่งยันยองส าเธาตูกด้อง โณมปู้แถธธิดินุคคฤฝย้อภ          
        บยะถันดยาส าคัญของธิดินุคคฤธั้ธ (ต้าภี) 
 
 
 
 

         

2.2 กยฒีปู้ตือหุ้ธภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเข้าบยะชุภ               
2.2.1) หธังสือภอนฉัธถะดาภลนนถี่ลธนภาฝย้อภหธังสือเชิญบยะชุภ ซึ่งไณ้กยอกข้อควาภตูกด้องคยนต้วธลฤะฤงฤามภือชื่อปู้ภอน

ฉัธถะลฤะปู้ยันภอนฉัธถะ 
2.2.2) ส าเธาฟาฝต่ามหธังสือยันยองกายจณถะเนีมธธิดินุคคฤของปู้ตือหุ้ธไณ้ยันยองส าเธาตูกด้อง โณมปู้ลถธธิดินุคคฤฝย้อภ

บยะถันดยาส าคัญของธิดินุคคฤ (ต้าภี) 
2.2.3) เอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ของปู้ยันภอนฉัธถะโณมภียามฤะเอีมณดาภ 1.1 ข้างด้ธ 

 
3.   ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศใช้เอกสารตามข้อ 1. หรือ 2.  
     แล้วแต่กรณีภายใต้ เงื่อนไข ดังนี้ 

3.1) หธังสือยันยองกายเบ็ธธิดินุคคฤ อาจเบ็ธเอกสายถี่ออกโณมส่วธยาชกายของบยะเถศถี่ธิดินุคคฤธั้ธดั้งอมู่หยือโณมเจ้าหธ้าถี่
ของธิดินุคคฤธั้ธก็ไณ้ ถั้งธี้ จะด้องภียามฤะเอีมณเกี่มวกันชื่อธิดินุคคฤ ปู้ภีอ าธาจฤงฤามภือชื่อลถธธิดินุคคฤ ลฤะเงื่อธไข
หยือข้อจ ากัณอ าธาจใธกายฤงฤามภือชื่อ ลฤะถี่ด้ังส าธักงาธใหญ่ 

3.2) เอกสายถี่ไภ่ภีด้ธฉนันเบ็ธฟาษาอังกรษ จะด้องจัณให้ภีค าลบฤฟาษาอังกรษลธนภาณ้วม ลฤะให้ปู้ลถธธิดินุคคฤธั้ธฤงฤามภือ
ชื่อยันยองควาภตูกด้องของค าลบฤณ้วม  
  

การออกเสียงลงคะแนน  

 ใธกายออกเสีมงฤงคะลธธให้หุ้ธหธึ่งภีคะลธธเสีมงหธึ่งเสีมง ลฤะภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้บยะกอนณ้วมคะลธธเสีมงณังด่อไบธี้ 
(1)  ใธกยฒีบกดิ ให้ตือคะลธธเสีมงข้างภากของปู้ตือหุ้ธถี่ภาบยะชุภลฤะออกเสีมงฤงคะลธธ ต้าภีคะลธธเสีมงเถ่ากัธ ให้     

บยะทาธถี่บยะชุภออกเสีมงเฝิ่ภขึ้ธอีกเสีมงหธึ่งเบ็ธเสีมงชี้ขาณ 
(2)  ใธกยฒีอื่ธ ซึ่งภีกญหภาม ลฤะข้อนังคันของนยิษัถข้อ 38. ก าหธณไว้ลดกด่างจากกยฒีบกดิ คือ ให้ตือคะลธธเสีมงไภ่ธ้อมกว่า 3 

ใธ 4 ของจ าธวธเสีมงถั้งหภณของปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภ ลฤะภีสิถทิออกเสีมงฤงคะลธธ เช่ธ กายขามหยือซื้อกิจกาย กายยวภ
กิจกาย ยามกายเกี่มวโมง กายภอนหภามให้คธอื่ธเข้าจัณกายทุยกิจนยิษัถ เบ็ธด้ธ 

 
 กายเฤือกดั้งกยยภกายของนยิษัถให้กยะถ าโณมถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ ถั้งธี้ดาภหฤักเกฒฐ์ลฤะวิทีณังด่อไบธี้ 

(1)  ปู้ตือหุ้ธคธหธึ่งภีคะลธธเสีมงเถ่ากันจ าธวธหุ้ธถี่ดธตือ 
(2)  ปู้ตือหุ้ธลด่ฤะคธจะด้องให้คะลธธเสีมงถี่ภีอมู่ถั้งหภณดาภ (1) เฤือกดั้งนุคคฤคธเณีมวหยือหฤามคธเบ็ธกยยภกายก็ไณ้ลด่จะลน 

              คะลธธเสีมงให้ลก่ปู้ใณภากธ้อมเฝีมงใณไภ่ไณ้ 
(3)   นุคคฤซึ่งไณ้ยันคะลธธเสีมงสูงสุณ ดาภฤ าณันฤงภาเบ็ธปู้ไณ้ยันเฤือกดั้งเบ็ธกยยภกายเถ่าจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภี หยือจะเฤือกดั้ง 
     ใธคยั้งธั้ธ ใธกยฒีถี่นุคคฤซึ่งไณ้ยันกายเฤือกดั้งใธฤ าณันตัณฤงภาภีคะลธธเสีมงเถ่ากัธเกิธจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภีหยือจะฝึง  

เฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ให้ปู้เบ็ธบยะทาธเบ็ธปู้ออกเสีมงชี้ขาณ 
 
     ณังธั้ธ ปู้ตือหุ้ธจึงไภ่สาภายตลน่งคะลธธเสีมงของดธใธกายเฤือกดั้งกยยภกายเฝื่อให้ปู้ใณภากธ้อมดาภ ภาดยา 70 วยยคหธึ่งลห่ง
ฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธ (Cumulative Voting) 
 

 กายวิธิจฉัมชี้ขาณหยือฤงภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้กยะถ าโณมกายออกเสีมงฤงคะลธธ ลฤะไภ่ว่ากายออกเสีมงฤงคะลธธธั้ธจะกยะถ า
ณ้วมวิทีใณให้ธันหธึ่งหุ้ธเบ็ธหธึ่งเสีมงเสภอ ใธกยฒีถี่คะลธธเสีมงเถ่ากัธให้บยะทาธใธถี่บยะชุภออกเสีมงฤงคะลธธเบ็ธเสีมงชี้ขาณ 
 

     ปู้ตือหุ้ธคธใณภีส่วธไณ้เสีมเบ็ธฝิเศษใธเยื่องถี่ถี่บยะชุภจะฤงภดิ ปู้ตือหุ้ธคธธั้ธไภ่ภีสิถทิออกเสีมงฤงคะลธธใธเย่ืองณังกฤ่าวเว้ธลด่กายออก
เสีมงฤงคะลธธเฤือกดั้งกยยภกายให้ออกเสีมงฤงคะลธธไณ้โณมไภ่ภีข้อห้าภ 
 

 กายธันคะลธธเสีมงลฤะลจ้งกายธันคะลธธ  
  บยะทายกยยภกายนยิหายกฤุ่ภ ชี้ลจงวิทีกายยันคะลธธเสีมงให้ถี่บยะชุภถยานก่อธเยิ่ภวายะกายบยะชุภ โณมเจ้าหธ้าถี่ของนยิษัถจะธันคะลธธ

เสีมงลด่ฤะวายะจากคะลธธเสีมงใธหธังสือภอนฉัธถะเภื่อฤงถะเนีมธเข้าย่วภบยะชุภปู้ตือหุ้ธ ลฤะ/หยือ จากคะลธธใธนัดยฤงคะลธธถี่ส่งภาจาก 
ปู้ตือหุ้ธใธถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธลฤะบยะทาธถี่บยะชุภลจ้งปฤกายธันคะลธธให้ถี่บยะชุภถยานถุกวายะก่อธเสย็จสิ้ธวายะธั้ธๆ โณมบยะทาธถี่บยะชุภ 



28 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557         

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 
ช่ือ - นามสกุล นายวีระชัย  ตันติกุล 

       อายุ    71 บ ี
      สัญชาต ิ  ไถม  

ท่ีอยู่  29 ตธธสิยิทย ซอม 2 ลขวงนางฝฤัณ เขดนางฝฤัณ กยุงเถฝฯ 10700 
       ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน 

 กยยภกายอิสยะ / บยะทาธกยยภกายดยวจสอน / บยะทาธกยยภกายสยยหาลฤะก าหธณคา่ดอนลถธ                 
     นภจ. ลฝยธณ้า จิวเวฤย่ี  
 กยยภกายนยิษัถ ไถมฝาฒิชม์บยะกัธชีวิด จ ากัณ (ภหาชธ) 
 ถี่บยึกษาฟาษีอากย ทธาคายไถมฝาฒิชม์ จ ากัณ (ภหาชธ) 
 ถี่บยึกษากญหภามนยิษัถกญหภาม เอส ซี จี จ ากัณ 
 กยยภกายใธคฒะกยยภกายบิโดยเฤีมภดาภกญหภามว่าณ้วมบิโดยเฤีมภ 

 ต าแหน่งหน้าท่ีในอดีต 

 สภาชิกสฟาธิดินัญัญัดิลห่งชาดิ 
 อทินณีกยภทธายักษ ์
 อทินณีกยภสยยฝสาภิด 
 ยองบฤัณกยะถยวงกายคฤัง 
 ปู้ดยวจยาชกาย กยะถยวงกายคฤัง 
 ยองอทินณีกยภสยยฝากย 

จ านวนการถือหุ้น  -ไภ่ภ-ี  (ฒ วัธถี่ 30 ท.ค. 2557) 
จ านวนวาระท่ีด ารงต าแหน่ง 3 บี (บี 2555 - 2557) 
คุณวุฒกิารศึกษา    

 LL.M., The university of California, at Berkeley, U.S.A 
 เธดินัฒฐิดส าธักอนยภศึกษากญหภามลห่งเธดินัฒฐิดมสฟา 
 ธิดิศาสดย์นัฒฐิด (เกีมยดิธิมภณี) ภหาวิถมาฤัมทยยภศาสดย์ 
 หฤักสูดยวิถมาฤัมบ้องกัธยาชอาฒาจกัย ยุ่ธ 37 
 หฤักสูดยธักนยิหายยะณันสูง ส าธักงาธ ก.ฝ. หฤักสูดย 1 ยุ่ธ 13 
 บยะกาศธีมนัดย Director Certification Program (DCP) ยุ่ธ 37/2546 ของสภาคภส่งเสยิภสตานัธกยยภกายนยิษัถไถม (IOD) 

 

ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไภ่ภ-ี 
ข้อพิพาททางกฎหมาย    -ไภ่ภ-ี      

 
การเข้าร่วมประชุมปี 2557 

 

            การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

คฒะกยยภกายนยิษัถ 20/20 

คฒะกยยภกายดยวจสอน 4/4 

คฒะกยยภกายสยยหาลฤะก าหธณคาดอนลถธ 2/2 

 
ใธกายบยะชุภคยั้งธี้กยยภกายปู้ยันภอนฉัธถะภีส่วธไณ้เสีมใธวายะถี่ 8 

     
 
 
 

         

 ช่ือ – นามสกุล ธางยวิฏา  ฝงศ์ธุชิด   
     อายุ    64  บี 
    สัญชาต ิ ไถม  
     ท่ีอยู่  5/208 ฤ าฤูกกา 71 ลขวงนงึฤาณสวาม เขดฤ าฤูกกา บถุภทาธี 12150 
    ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน     

 กยยภกายอิสยะ / กยยภกายดยวจสอน นยิษัถ ลฝยธณ้า จิวเวฤย่ี จ ากัณ (ภหาชธ) 
 กยยภกายอิสยะ / บยะทาธกยยภกายดยวจสอน นยิษัถ โซฤาย์ดยอธ จ ากัณ (ภหาชธ) 
 กยยภกายอิสยะ / กยยภกายดยวจสอนลฤะบยะทาธอธุกยยภกายนยิหายควาภเส่ีมงณ้าธกญหภาม  
    นยิษัถ ซิธเธ็ค (บยะเถศไถม) จ ากัณ (ภหาชธ) 
 กยยภกายสภาคภสตานัธถี่บยึกษากายจัณกายลห่งบยะเถศไถม 
 กยยภกายสตานัธวิถมากายเศยษฏกิจลฤะกายคฤัง  
 กยยภกายสภาคภข้ายาชกายสยยฝากย 
 กยยภกายกายภูฤธิทิสตานัธวิจัมธโมนามเศยษฏกิจกายคฤัง (สวค.) 

 กยยภกายสภาคภธักศึกษาวิถมากายดฤาณถุธ (วดถ.) 
 กยยภกายยุ่ธถี่ 1 หฤักสูดยปู้นยิหายยะณันสูงณ้าธกายค้าลฤะกายฝาฒิชม์ (TEPCOT) 
 บยะทาธยุ่ธ 59 ใธหฤักสูดยกยยภกายนยิษัถไถม (DCP59) 
 บยะทาธนยิษัถ ฟูดยา คอย์บอเยชั่ธ จ ากัณ 
 บยะทาธนยิษัถ จัธค า เยสซิณ้ธถ์ จ ากัณ 
 กยยภกายอิสยลฤะกยยภกายดยวสอน นยิษัถ ธ่ าเฮงคอธกยีด (1992) จ ากัณ 

 ต าแหน่งหน้าท่ีในอดีต 

 ปู้ดยวจยาชกายกยะถยวงกายคฤัง 
 ยองอทินณีกยภสยยฝากย  
 ปู้อ าธวมกายส าธักอุถทยฒ์ฟาษี กยภสยยฝากย  
 ธิดิกย 9 ชช. (ปู้เชี่มวชาญฝิเศษณ้าธบ้องกัธลฤะบยานบยาภปู้ถ าฤามยะนนฟาษี) ส าธักดยวจสอน 

ฟาษีกยภสยยฝากย  
 ยองโฆษกกยะถยวงกายคฤัง 
 เฤขาธุกายกยภ กยภสยยฝากย 
 โฆษกกยภสยยฝากย  
 กยยภกายช ายะนัญชี นยยษัถนยิหายสิธถยัฝม์ไถม 
 บยะทาธกยยภกายดยวจสอน/กยยภกาย นยิษัถ กยุงไถมกญหภาม จ ากัณ 
 ถี่บยึกษายัฏภธดยีว่ากายกยะถยวงกายคฤัง 
 กยยภกายคฒะกยยภกายกายบยะกอนทุยกิจ คธด่างณ้าว กยภฝัฑธาทุยกิจกายค้า กยะถยวงฝาฒิชม์ 
 กยยภกายลฤะบยะทาธกยยภกายดยวจสอน นยิษัถ นยิหายสิธถยัฝม์สุขุภวิถ จ ากัณ 
 กยยภกาย กยยภกายดยวจสอน ลฤะบยะทาธคฒะกยยภกายสยยหาลฤะก าหธณค่าดอน               

นยิษัถ อุดสาหกยยภบิโดยเคภีกัฤไถม จ ากัณ (ภหาชธ) 

 กยยภกาย กยยภกายดยวจสอน ลฤะกยยภกายนยิหายควาภเส่ีมง นยยษัถบยะกัธสิธเชื่ออุดสาหกยยภ   
ขธาณม่อภ 

 กยยภกาย นยิษัถ ถ่าอากาศมาธไถม จ ากัณ (ภหาชธ) 
 ปู้ลถธกยะถยวงกายคฤังใธคฒะกยยภกายถ่องเถี่มวลห่งบยะเถศไถม (ถถถ.) กยะถยวงกายถ่องเถี่มวลฤะ

กีฬา 
 
 
 
 
 



29บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557

         

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 
ช่ือ - นามสกุล นายวีระชัย  ตันติกุล 

       อายุ    71 บ ี
      สัญชาต ิ  ไถม  

ท่ีอยู่  29 ตธธสิยิทย ซอม 2 ลขวงนางฝฤัณ เขดนางฝฤัณ กยุงเถฝฯ 10700 
       ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน 

 กยยภกายอิสยะ / บยะทาธกยยภกายดยวจสอน / บยะทาธกยยภกายสยยหาลฤะก าหธณคา่ดอนลถธ                 
     นภจ. ลฝยธณ้า จิวเวฤย่ี  
 กยยภกายนยิษัถ ไถมฝาฒิชม์บยะกัธชีวิด จ ากัณ (ภหาชธ) 
 ถี่บยึกษาฟาษีอากย ทธาคายไถมฝาฒิชม์ จ ากัณ (ภหาชธ) 
 ถี่บยึกษากญหภามนยิษัถกญหภาม เอส ซี จี จ ากัณ 
 กยยภกายใธคฒะกยยภกายบิโดยเฤีมภดาภกญหภามว่าณ้วมบิโดยเฤีมภ 

 ต าแหน่งหน้าท่ีในอดีต 

 สภาชิกสฟาธิดินัญัญัดิลห่งชาดิ 
 อทินณีกยภทธายักษ ์
 อทินณีกยภสยยฝสาภิด 
 ยองบฤัณกยะถยวงกายคฤัง 
 ปู้ดยวจยาชกาย กยะถยวงกายคฤัง 
 ยองอทินณีกยภสยยฝากย 

จ านวนการถือหุ้น  -ไภ่ภ-ี  (ฒ วัธถี่ 30 ท.ค. 2557) 
จ านวนวาระท่ีด ารงต าแหน่ง 3 บี (บี 2555 - 2557) 
คุณวุฒกิารศึกษา    

 LL.M., The university of California, at Berkeley, U.S.A 
 เธดินัฒฐิดส าธักอนยภศึกษากญหภามลห่งเธดินัฒฐิดมสฟา 
 ธิดิศาสดย์นัฒฐิด (เกีมยดิธิมภณี) ภหาวิถมาฤัมทยยภศาสดย์ 
 หฤักสูดยวิถมาฤัมบ้องกัธยาชอาฒาจกัย ยุ่ธ 37 
 หฤักสูดยธักนยิหายยะณันสูง ส าธักงาธ ก.ฝ. หฤักสูดย 1 ยุ่ธ 13 
 บยะกาศธีมนัดย Director Certification Program (DCP) ยุ่ธ 37/2546 ของสภาคภส่งเสยิภสตานัธกยยภกายนยิษัถไถม (IOD) 

 

ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไภ่ภ-ี 
ข้อพิพาททางกฎหมาย    -ไภ่ภ-ี      

 
การเข้าร่วมประชุมปี 2557 

 

            การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

คฒะกยยภกายนยิษัถ 20/20 

คฒะกยยภกายดยวจสอน 4/4 

คฒะกยยภกายสยยหาลฤะก าหธณคาดอนลถธ 2/2 

 
ใธกายบยะชุภคยั้งธี้กยยภกายปู้ยันภอนฉัธถะภีส่วธไณ้เสีมใธวายะถี่ 8 

     
 
 
 

         

 ช่ือ – นามสกุล ธางยวิฏา  ฝงศ์ธุชิด   
     อายุ    64  บี 
    สัญชาต ิ ไถม  
     ท่ีอยู่  5/208 ฤ าฤูกกา 71 ลขวงนงึฤาณสวาม เขดฤ าฤูกกา บถุภทาธี 12150 
    ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน     

 กยยภกายอิสยะ / กยยภกายดยวจสอน นยิษัถ ลฝยธณ้า จิวเวฤย่ี จ ากัณ (ภหาชธ) 
 กยยภกายอิสยะ / บยะทาธกยยภกายดยวจสอน นยิษัถ โซฤาย์ดยอธ จ ากัณ (ภหาชธ) 
 กยยภกายอิสยะ / กยยภกายดยวจสอนลฤะบยะทาธอธุกยยภกายนยิหายควาภเส่ีมงณ้าธกญหภาม  
    นยิษัถ ซิธเธ็ค (บยะเถศไถม) จ ากัณ (ภหาชธ) 
 กยยภกายสภาคภสตานัธถี่บยึกษากายจัณกายลห่งบยะเถศไถม 
 กยยภกายสตานัธวิถมากายเศยษฏกิจลฤะกายคฤัง  
 กยยภกายสภาคภข้ายาชกายสยยฝากย 
 กยยภกายกายภูฤธิทิสตานัธวิจัมธโมนามเศยษฏกิจกายคฤัง (สวค.) 

 กยยภกายสภาคภธักศึกษาวิถมากายดฤาณถุธ (วดถ.) 
 กยยภกายยุ่ธถี่ 1 หฤักสูดยปู้นยิหายยะณันสูงณ้าธกายค้าลฤะกายฝาฒิชม์ (TEPCOT) 
 บยะทาธยุ่ธ 59 ใธหฤักสูดยกยยภกายนยิษัถไถม (DCP59) 
 บยะทาธนยิษัถ ฟูดยา คอย์บอเยชั่ธ จ ากัณ 
 บยะทาธนยิษัถ จัธค า เยสซิณ้ธถ์ จ ากัณ 
 กยยภกายอิสยลฤะกยยภกายดยวสอน นยิษัถ ธ่ าเฮงคอธกยีด (1992) จ ากัณ 

 ต าแหน่งหน้าท่ีในอดีต 

 ปู้ดยวจยาชกายกยะถยวงกายคฤัง 
 ยองอทินณีกยภสยยฝากย  
 ปู้อ าธวมกายส าธักอุถทยฒ์ฟาษี กยภสยยฝากย  
 ธิดิกย 9 ชช. (ปู้เชี่มวชาญฝิเศษณ้าธบ้องกัธลฤะบยานบยาภปู้ถ าฤามยะนนฟาษี) ส าธักดยวจสอน 

ฟาษีกยภสยยฝากย  
 ยองโฆษกกยะถยวงกายคฤัง 
 เฤขาธุกายกยภ กยภสยยฝากย 
 โฆษกกยภสยยฝากย  
 กยยภกายช ายะนัญชี นยยษัถนยิหายสิธถยัฝม์ไถม 
 บยะทาธกยยภกายดยวจสอน/กยยภกาย นยิษัถ กยุงไถมกญหภาม จ ากัณ 
 ถี่บยึกษายัฏภธดยีว่ากายกยะถยวงกายคฤัง 
 กยยภกายคฒะกยยภกายกายบยะกอนทุยกิจ คธด่างณ้าว กยภฝัฑธาทุยกิจกายค้า กยะถยวงฝาฒิชม์ 
 กยยภกายลฤะบยะทาธกยยภกายดยวจสอน นยิษัถ นยิหายสิธถยัฝม์สุขุภวิถ จ ากัณ 
 กยยภกาย กยยภกายดยวจสอน ลฤะบยะทาธคฒะกยยภกายสยยหาลฤะก าหธณค่าดอน               

นยิษัถ อุดสาหกยยภบิโดยเคภีกัฤไถม จ ากัณ (ภหาชธ) 

 กยยภกาย กยยภกายดยวจสอน ลฤะกยยภกายนยิหายควาภเส่ีมง นยยษัถบยะกัธสิธเชื่ออุดสาหกยยภ   
ขธาณม่อภ 

 กยยภกาย นยิษัถ ถ่าอากาศมาธไถม จ ากัณ (ภหาชธ) 
 ปู้ลถธกยะถยวงกายคฤังใธคฒะกยยภกายถ่องเถี่มวลห่งบยะเถศไถม (ถถถ.) กยะถยวงกายถ่องเถี่มวลฤะ

กีฬา 
 
 
 
 
 



30 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557         

จ านวนการถือหุ้น -ไภ่ภ-ี  หุ้ธ (ฒ วัธถี่ 30 ท.ค. 2557) 
จ านวนวาระท่ีด ารงต าแหน่ง 3 บี (บี 2555 - 2557) 
คุณวุฒิการศึกษา 

 บยิญญาดยี ธิดิศาสดย์ ภหาวิถมายาภค าลหง 
 บยิญญาโถ ยัฏศาสดย์ภหานัฒฐิด ภหาวิถมาฤัมทยยภศาสดย์ 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

 Director Certification Program (DCP) ยุ่ธ 59/2548 
 หฤักสูดยปู้นยิหายยะณันสูง สตานัธวิถมากายดฤาณถุธ ยุ่ธถี่ 3 (วดถ.3)  
 หฤักสูดยปู้นยิหายกายมุดิทยยภถางบกคยองยะณันสูง ยุ่ธถี่ 3 (นมบ.3) 
 หฤักสูดยปู้นยิหายยะณัขมสูง ณ้าธกายค้าลฤะกายฝาฒิชม์ (TEPCOT) ยุ่ธถี่ 1 
 หฤักสูดยกายนยิหายงาธฟาคยัฏลฤะกญหภามภหาชธ สตานธัฝยะบกเกฤ้า ยุ่ธถี่ 3 (บยภ.3) 
 หฤักสูดยกายบ้องกัธยาชอาฒาจักยฟาคยัฏย่วภเอกชธ วิถมาฤัมบ้องกัธ ยาชอาฒาจักย ยุ่ธถี่ 15 (บยอ.15) 

 

ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไภ่ภี - 
ข้อพิพาททางกฎหมาย  - ไภ่ภ ี- 

 
การเข้าร่วมประชุมปี 2557 

 

            การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

คฒะกยยภกายนยิษัถ 19/20 

คฒะกยยภกายดยวจสอน 3/5 

 
ใธกายบยะชุภคยั้งธี้กยยภกายปู้ยันภอนฉัธถะภีส่วธไณ้เสีมใธวายะถี่ 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

ช่ือ - นามสกุล นายจ านงค์  วัฒนเกส  
       อายุ    62 ปี 
      สัญชาต ิ ไถม 

ท่ีอยู่      99 ลนยิ่ง ซอม 3 สุขุภวิถ 107 ลขวงนางธา เขดนางธา กยุงเถฝฯ 10260 
       ต าแหน่งในปัจจุบัน   

 กยยภกายอิสยะ / กยยภกายดยวจสอน  นยิษัถ ลฝยธณ้า จิวเวฤย่ี จ ากัณ (ภหาชธ) 
 บยะทาธกยยภกายดยวจสอน นยิษัถ ลอฤณีซี เณ็ธถอฤ จ ากัณ (ภหาชธ) 
 บยะทาธกยยภกายดยวจสอน นยิษัถ ไถมคาย์ณิพ บยะกัธชีวิด จ ากัณ (ภหาชธ) 
 บยะทาธกยยภกายสยยหา  สภาคภส่งเสยิภปู้ฤงถุธไถม (Thai Investors Association) 
 กยยภกาย ภูฤธิทิองค์กยกฤางเฝื่อบยะชาทิบไดม  
 กยยภกาย ลฤะอณีดธามกสโภสยโยดายี่กยุงเถฝ (ก่อดั้ง ฝ.ศ. 2470) 

 ต าแหน่งหน้าท่ีในอดีต  

 บยะทาธกยยภกายดยวจสอน, บยะทาธกยยภกายนยิหายควาภเส่ีมง นภจ. อิธถยบยะกัธฟัม 
 กยยภกายปู้จณักาย นยิษัถย่วภถธุทธาคายไถมฝาฒิชม์  
 Siam Commercial Link 
 Science Commercial Link ย่วภถุธ ท.ไถมฝาฒิชม์ลฤะ สวถช. (NSTDA) 
 SCB Technology-กิจกายถุธย่วภเส่ีมง ของ ท.ไถมฝาฒิชม์ 

 ปู้จัณกายกอ่ดั้ง (Founding Manager) Business Advisory Center เฝื่อกิจกาย SMEs สตานัธ คีธัธ   
ลห่งเอเชีม (Kenan Institute Asia Foundation) ณ้วมกายสธันสธุธของ USAID  

 กยยภกายนยิหาย อุถมาธวิถมาศาสดย์ ส าธักงาธฝัฑธาวิถมาศาสดย์ลฤะเถคโธโฤมีลห่งชาดิ (สวถช.) 
 ถี่บยึกษาส าธักนยกิายวิชากาย ภหาวถิมาฤัมภหิณฤ 
 กยยภกายดยวจสอน นยิษัถ อิธเดอย์ไฤพ์ จอธห์ธ ลฮธข็อค บยะกัธชีวิด จ ากัณ (ภหาชธ) 
 ถี่บยึกษา คฒะถ างาธทยยภฟินาฤฟาคสาทายฒะของวุฑิสฟา 
 เจ้าหธ้าถี่วัฑธทยยภ องค์กายข่าวสายสหยัฏ กยะถยวงกายด่างบยะเถศสหยัฏ กยุงวอชิงดัธ 
 อาจายม์วิชากายบยะกัธฟัม คฒะวิถมากายจัณกาย ภหาวิถมาฤัมสงขฤาธคยิธถย์ 
 ปู้จัณกายศูธม์วิชากาย นยิษัถ อิธเดอย์ไฤพ์ บยะกัธชีวิด  
 อาจายม์นัฒฐิดศึกษา คฒะภธษุมศาสดย์ ภหาวิถมาฤัมยาภค าลหง 

จ านวนการถือหุ้น 92,200 หุ้ธ คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.022 (ฒ วัธถี่ 30 ท.ค. 2557) 
จ านวนวาระท่ีด ารงต าแหน่ง 3 บี (บี 2557 - 2559) 
คุณวุฒิการศึกษา 

 บยิญญาดยี ฝาฒิชมศาสดย์นัฒฐิด จุฬาฤงกยฒ์ภหาวิถมาฤัม ฝ.ศ. 2517 
 บยิญญาโถ MBA, University of Central Missouri, 1982 (ฝ.ศ. 2525) 
 บยิญญาเอก จนฟาคนังคันหฤักสูดยยัฏศาสดยณุษญีนัฒถิด ภหาวิถมาฤัมทยยภศาสดย์ ฝ.ศ. 2549 (ออกโณมไภ่ถ าวิถมาธิฝธท์) 
 บยะกาศธีมนัดย ฟาษาอังกรษขั้ธสูง (เกีมยดิธิมภ) สตานัธนัฒฐิดฝัฑธนยิหายศาสดย์ ฝ.ศ. 2518 

 
การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

 บยะกาศธีมนัดยหฤักสูดย  Director Certification Program (DCP) ยุ่ธถี่ 5/2544, Chartered Director ยุ่ธถี่ 1/2550 
สภาคภส่งเสยิภสตานัธกยยภกายนยิษถัไถม (IOD)   

 บยะกาศธีมนัดยหฤักสูดย ปู้นยิหายยะณันสูง สตานัธวิถมากายดฤาณถุธ (วดถ.) ยุ่ธถี่ 6  
 Tactical Training in Hostage Rescues, US Marshal Service, Department of Justice, Baton Rouge, Louisiana, USA, 1990 

(ฝ.ศ. 2533) (1-month) 
 Marketing Coaching, Tack Training International, London, UK, 1991 (ฝ.ศ.2534) (5-week) 

 
 
 



31บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557

         

จ านวนการถือหุ้น -ไภ่ภ-ี  หุ้ธ (ฒ วัธถี่ 30 ท.ค. 2557) 
จ านวนวาระท่ีด ารงต าแหน่ง 3 บี (บี 2555 - 2557) 
คุณวุฒิการศึกษา 

 บยิญญาดยี ธิดิศาสดย์ ภหาวิถมายาภค าลหง 
 บยิญญาโถ ยัฏศาสดย์ภหานัฒฐิด ภหาวิถมาฤัมทยยภศาสดย์ 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

 Director Certification Program (DCP) ยุ่ธ 59/2548 
 หฤักสูดยปู้นยิหายยะณันสูง สตานัธวิถมากายดฤาณถุธ ยุ่ธถี่ 3 (วดถ.3)  
 หฤักสูดยปู้นยิหายกายมุดิทยยภถางบกคยองยะณันสูง ยุ่ธถี่ 3 (นมบ.3) 
 หฤักสูดยปู้นยิหายยะณัขมสูง ณ้าธกายค้าลฤะกายฝาฒิชม์ (TEPCOT) ยุ่ธถี่ 1 
 หฤักสูดยกายนยิหายงาธฟาคยัฏลฤะกญหภามภหาชธ สตานธัฝยะบกเกฤ้า ยุ่ธถี่ 3 (บยภ.3) 
 หฤักสูดยกายบ้องกัธยาชอาฒาจักยฟาคยัฏย่วภเอกชธ วิถมาฤัมบ้องกัธ ยาชอาฒาจักย ยุ่ธถี่ 15 (บยอ.15) 

 

ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไภ่ภี - 
ข้อพิพาททางกฎหมาย  - ไภ่ภ ี- 

 
การเข้าร่วมประชุมปี 2557 

 

            การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

คฒะกยยภกายนยิษัถ 19/20 

คฒะกยยภกายดยวจสอน 3/5 

 
ใธกายบยะชุภคยั้งธี้กยยภกายปู้ยันภอนฉัธถะภีส่วธไณ้เสีมใธวายะถี่ 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

ช่ือ - นามสกุล นายจ านงค์  วัฒนเกส  
       อายุ    62 ปี 
      สัญชาต ิ ไถม 

ท่ีอยู่      99 ลนยิ่ง ซอม 3 สุขุภวิถ 107 ลขวงนางธา เขดนางธา กยุงเถฝฯ 10260 
       ต าแหน่งในปัจจุบัน   

 กยยภกายอิสยะ / กยยภกายดยวจสอน  นยิษัถ ลฝยธณ้า จิวเวฤย่ี จ ากัณ (ภหาชธ) 
 บยะทาธกยยภกายดยวจสอน นยิษัถ ลอฤณีซี เณ็ธถอฤ จ ากัณ (ภหาชธ) 
 บยะทาธกยยภกายดยวจสอน นยิษัถ ไถมคาย์ณิพ บยะกัธชีวิด จ ากัณ (ภหาชธ) 
 บยะทาธกยยภกายสยยหา  สภาคภส่งเสยิภปู้ฤงถุธไถม (Thai Investors Association) 
 กยยภกาย ภูฤธิทิองค์กยกฤางเฝื่อบยะชาทิบไดม  
 กยยภกาย ลฤะอณีดธามกสโภสยโยดายี่กยุงเถฝ (ก่อดั้ง ฝ.ศ. 2470) 

 ต าแหน่งหน้าท่ีในอดีต  

 บยะทาธกยยภกายดยวจสอน, บยะทาธกยยภกายนยิหายควาภเส่ีมง นภจ. อิธถยบยะกัธฟัม 
 กยยภกายปู้จณักาย นยิษัถย่วภถธุทธาคายไถมฝาฒิชม์  
 Siam Commercial Link 
 Science Commercial Link ย่วภถุธ ท.ไถมฝาฒิชม์ลฤะ สวถช. (NSTDA) 
 SCB Technology-กิจกายถุธย่วภเส่ีมง ของ ท.ไถมฝาฒิชม์ 

 ปู้จัณกายกอ่ดั้ง (Founding Manager) Business Advisory Center เฝื่อกิจกาย SMEs สตานัธ คีธัธ   
ลห่งเอเชีม (Kenan Institute Asia Foundation) ณ้วมกายสธันสธุธของ USAID  

 กยยภกายนยิหาย อุถมาธวิถมาศาสดย์ ส าธักงาธฝัฑธาวิถมาศาสดย์ลฤะเถคโธโฤมีลห่งชาดิ (สวถช.) 
 ถี่บยึกษาส าธักนยกิายวิชากาย ภหาวถิมาฤัมภหิณฤ 
 กยยภกายดยวจสอน นยิษัถ อิธเดอย์ไฤพ์ จอธห์ธ ลฮธข็อค บยะกัธชีวิด จ ากัณ (ภหาชธ) 
 ถี่บยึกษา คฒะถ างาธทยยภฟินาฤฟาคสาทายฒะของวุฑิสฟา 
 เจ้าหธ้าถี่วัฑธทยยภ องค์กายข่าวสายสหยัฏ กยะถยวงกายด่างบยะเถศสหยัฏ กยุงวอชิงดัธ 
 อาจายม์วิชากายบยะกัธฟัม คฒะวิถมากายจัณกาย ภหาวิถมาฤัมสงขฤาธคยิธถย์ 
 ปู้จัณกายศูธม์วิชากาย นยิษัถ อิธเดอย์ไฤพ์ บยะกัธชีวิด  
 อาจายม์นัฒฐิดศึกษา คฒะภธษุมศาสดย์ ภหาวิถมาฤัมยาภค าลหง 

จ านวนการถือหุ้น 92,200 หุ้ธ คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.022 (ฒ วัธถี่ 30 ท.ค. 2557) 
จ านวนวาระท่ีด ารงต าแหน่ง 3 บี (บี 2557 - 2559) 
คุณวุฒิการศึกษา 

 บยิญญาดยี ฝาฒิชมศาสดย์นัฒฐิด จุฬาฤงกยฒ์ภหาวิถมาฤัม ฝ.ศ. 2517 
 บยิญญาโถ MBA, University of Central Missouri, 1982 (ฝ.ศ. 2525) 
 บยิญญาเอก จนฟาคนังคันหฤักสูดยยัฏศาสดยณุษญีนัฒถิด ภหาวิถมาฤัมทยยภศาสดย์ ฝ.ศ. 2549 (ออกโณมไภ่ถ าวิถมาธิฝธท์) 
 บยะกาศธีมนัดย ฟาษาอังกรษขั้ธสูง (เกีมยดิธิมภ) สตานัธนัฒฐิดฝัฑธนยิหายศาสดย์ ฝ.ศ. 2518 

 
การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะการเป็นกรรมการ 

 บยะกาศธีมนัดยหฤักสูดย  Director Certification Program (DCP) ยุ่ธถี่ 5/2544, Chartered Director ยุ่ธถี่ 1/2550 
สภาคภส่งเสยิภสตานัธกยยภกายนยิษถัไถม (IOD)   

 บยะกาศธีมนัดยหฤักสูดย ปู้นยิหายยะณันสูง สตานัธวิถมากายดฤาณถุธ (วดถ.) ยุ่ธถี่ 6  
 Tactical Training in Hostage Rescues, US Marshal Service, Department of Justice, Baton Rouge, Louisiana, USA, 1990 

(ฝ.ศ. 2533) (1-month) 
 Marketing Coaching, Tack Training International, London, UK, 1991 (ฝ.ศ.2534) (5-week) 

 
 
 



32 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557         

 ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไภ่ภี - 
 ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไภ่ภี - 

 
การเข้าร่วมประชุมปี 2557 

 

            การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

คฒะกยยภกายนยิษัถ 14/14 

คฒะกยยภกายดยวจสอน 4/4 

 
หมายเหตุ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 

 
ใธกายบยะชุภคยั้งธี้กยยภกายปู้ยันภอนฉัธถะภีส่วธไณ้เสีมใธวายะถี่ 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 

 
 

 
 
 

ภาณ้วมดธเอง ปู้ไณ้ยันภอนฉัธถะ 

โด๊ะฤงถะเนีมธ 
ภาณ้วมดธเอง (เยิ่ภ 13.00 ธ.) 

ดยวจหธังสือภอนฉัธถะ 

 

โต๊ะลงทะเบียนผู้ รับมอบ
ฉทัะ (เร่ิม 12.00 น.) โด๊ะฤงถะเนีมยปู้ยันภอนฉัธถะ 

แสณงหธังสือภอนฉัธถะ 

ผู้ถือหุ้น 

บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ 

แสณงเอกสายส่วธนุคคฤ 

ฤงธาภใธในฤงถะเนีมธ 

ยันนัดยฤงคะแธธ 

เข้าห้องบยะชุภ 

บยะทาธเบิณบยะชุภ (เวฤา 15.00 ธ.) 

บยะทาธเสธอวายะกายบยะชุภดาภฤ าณัน 

เจ้าหธ้าถี่เก็นนัดยฤงคะแธธ / สยุบปฤคะแธธ 

บยะทาธกฤ่าวสยุบปฤฤงคะแธธด่อถี่บยะชุภ 



33บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557

         

 ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไภ่ภี - 
 ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไภ่ภี - 

 
การเข้าร่วมประชุมปี 2557 

 

            การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

คฒะกยยภกายนยิษัถ 14/14 

คฒะกยยภกายดยวจสอน 4/4 

 
หมายเหตุ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 

 
ใธกายบยะชุภคยั้งธี้กยยภกายปู้ยันภอนฉัธถะภีส่วธไณ้เสีมใธวายะถี่ 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 

 
 

 
 
 

ภาณ้วมดธเอง ปู้ไณ้ยันภอนฉัธถะ 

โด๊ะฤงถะเนีมธ 
ภาณ้วมดธเอง (เยิ่ภ 13.00 ธ.) 

ดยวจหธังสือภอนฉัธถะ 

 

โต๊ะลงทะเบียนผู้ รับมอบ
ฉทัะ (เร่ิม 12.00 น.) โด๊ะฤงถะเนีมยปู้ยันภอนฉัธถะ 

แสณงหธังสือภอนฉัธถะ 

ผู้ถือหุ้น 

บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ 

แสณงเอกสายส่วธนุคคฤ 

ฤงธาภใธในฤงถะเนีมธ 

ยันนัดยฤงคะแธธ 

เข้าห้องบยะชุภ 

บยะทาธเบิณบยะชุภ (เวฤา 15.00 ธ.) 

บยะทาธเสธอวายะกายบยะชุภดาภฤ าณัน 

เจ้าหธ้าถี่เก็นนัดยฤงคะแธธ / สยุบปฤคะแธธ 

บยะทาธกฤ่าวสยุบปฤฤงคะแธธด่อถี่บยะชุภ 



34 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557         

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
กรรมการ 

ข้อ 10. ห้าภภิให้นยิษัถเบ็ธเจ้าของหุ้ธ หยือยันจ าธ าหุ้ธของนยิษัถเอง เว้ธลด่กยฒีณังด่อไบธี้ 
(1) นยิษัถอาจซื้อหุ้ธคืธจากปู้ตือหุ้ธถี่ออกเสีมงไภ่เห็ธณ้วมกันภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ ซ่ึงลก้ไขข้อนังคันของนยิษัถถี่เกี่มวกันสิถทิใธ  

กายออกเสีมงฤงคะลธธ ลฤะสิถทิใธกายยันเงิธบัธปฤซ่ึงปู้ตือหุ้ธเห็ธว่าดธไภ่ไณ้ยันควาภเบ็ธทยยภ 
(2) นยิษัถอาจซื้อหุ้ธคืธเฝื่อนยิหายถางกายเงิธ เภื่อนยิษัถภีก าไยสะสภลฤะสฟาฝคฤ่องส่วธเกิธ ลฤะกายซื้อหุ้ธคืธธั้ธไภ่เบ็ธเหดุให้  

นยิษัถบยะสนบัญหาถางกายเงิธ กายซ้ือหุ้ธของนยิษัถคืธด้องไณ้ยันควาภเห็ธชอนจากถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ เว้ธลด่ใธกยฒีถี่นยิษัถซื้อ 
หุ้ธคืธใธจ าธวธไภ่เกิธกว่าย้อมฤะ 10 ของถุธช ายะลฤ้ว ให้เบ็ธอ าธาจของคฒะกยยภกายนยิษัถ 

หุ้ธถี่นยิษัถตืออมู่อัธเธื่องภาจากกายซื้อหุ้ธคืธธั้ธ จะไภ่ธันองค์บยะชุภใธกายบยะชุภปู้ตือหุ้ ธ ยวภถั้งไภ่ภีสิถทิใธกายออกเสีมง
ฤงคะลธธลฤะสิถทิใธกายยันเงิธบัธปฤ 

      
       กายซ้ือหุ้ธของนยิษัถคืธ กายจ าหธ่ามหุ้ธถี่ซื้อคืธ ลฤะกายดัณหุ้ธถี่ซื้อคืธ ให้เบ็ธไบดาภหฤักเกฒฐ์ลฤะวิทีกายถี่ก าหธณไว้ใธกญหภาม  
                     ว่าณ้วมนยิษัถภหาชธจ ากัณ ลฤะกญหภามว่าณ้วมหฤักถยัฝม์ลฤะดฤาณหฤักถยัฝม์ถี่ใช้นังคันอมู่ใธขฒะธั้ธ 

ข้อ 16. กยยภกายไภ่จ าเบ็ธด้องเบ็ธปู้ตือหุ้ธของนยิษัถ 
ข้อ 17. คฒะกยยภกายของนยิษัถบยะกอนณ้วมกยยภกายจ าธวธไภ่ธ้อมกว่า 5 คธ ลด่ไภ่ภากกว่า 20 คธ ลฤะกยยภกายไภ่ธ้อมกว่ากึ่งหธึ่งของ

จ าธวธกยยภกายถั้งหภณธั้ธด้องภีติ่ธถี่อมู่ใธยาชอาฒาจักย ลฤะกยยภกายของนยิษัถจะด้องเบ็ธปู้ภีคุฒสภนัดิดาภถี่กญหภามก าหธณ 
ข้อ 18. ให้ถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธเฤือกดั้งกยยภกายดาภหฤักเกฒฐ์ลฤะวิทีณังด่อไบธี้ 

(1) ปู้ตือหุ้ธคธหธึ่งภีคะลธธเสีมงเถ่ากันจ าธวธหุ้ธถี่ดธตือ 
(2) ปู้ตือหุ้ธลด่ฤะคธจะด้องให้คะลธธเสีมงถี่ภีอมู่ถั้งหภณดาภ (1) เฤือกดั้งนุคคฤคธเณีมวหยือหฤามคธเบ็ธกยยภกายก็ไณ้ ลด่จะลน่ง

คะลธธเสีมงให้ลก่ปู้ใณภากธ้อมเฝีมงใณไภ่ไณ้ 
(3) นุคคฤซึ่งไณ้ยันคะลธธเสีมงสูงสุณ ดาภฤ าณันฤงภาเบ็ธปู้ไณ้ยันเฤือกดั้งเบ็ธกยยภกายเถ่าจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภี หยือจะฝึง

เฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ใธกยฒีถี่นุคคฤซ่ึงไณ้ยันกายเฤือกดั้งใธฤ าณันตัณฤงภาภีคะลธธเสีมงเถ่ากัธเกิธจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภีหยือ
จะฝึงเฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ให้ปู้เบ็ธบยะทาธเบ็ธปู้ออกเสีมงชี้ขาณ 

ข้อ 19. กายบยะชุภปู้ตือหุ้ธสาภัญบยะจ าบีถุกคยั้งให้กยยภกายออกจากด าลหธ่ง 1 ใธ 3 เบ็ธอัดยา ต้าจ าธวธกยยภกายถี่จะลน่งออกให้ดยงเบ็ธ 
3 ส่วธไภ่ไณ้ ก็ให้ออกโณมจ าธวธถี่ใกฤ้ถี่สุณกันส่วธ 1 ใธ 3 กยยภกายถี่จะด้องออกจากด าลหธ่งใธบีลยก ลฤะบีถี่ 2 ฟามหฤังจณ
ถะเนีมธนยิษัถธั้ธ ให้ใช้วิทีจันฉฤากกัธว่าปู้ใณจะออก ส่วธบีหฤัง ๆ ด่อไบให้กยยภกายคธถี่อมู่ใธด าลหธ่งธาธถี่สุณธั้ธ เบ็ธปู้ออกจาก
ด าลหธ่งกยยภกายถี่ออกดาภวายะธั้ธอาจตูกเฤือกเข้าภาณ ายงด าลหธ่งใหภ่ก็ไณ้ 

ข้อ 23.   ถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธอาจฤงภดิให้กยยภกายคธใณออกจากด าลหธ่งก่อธตึงคยาวออกดาภวายะไณ้ณ้วมคะลธธเสีมงไภ่ธ้อมกว่า 3 ใธ 4 ของ
จ าธวธปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภ ลฤะภีสิถทิออกเสีมงลฤะภีหุ้ธธันยวภกัธไณ้ไภ่ธ้อมกว่ากึ่งหธึ่งของจ าธวธหุ้ธถี่ตือโณมปู้ตือหุ้ธถี่ภาบยะชุภ 
ลฤะภีสิถทิออกเสีมงใธกายบยะชุภธั้ธ 

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 34. คฒะกยยภกายด้องจัณให้ภีกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธเบ็ธกายบยะชุภสาภัญบยะจ าบี ฟามใธ 4 เณือธ ธันลด่วัธสิ้ธสุณยอนบีนัญชีนยิษัถ กาย
บยะชุภปู้ตือหุ้ธคยาวอื่ธธอกจากวยยคหธึ่ง ให้เยีมกว่า “กายบยะชุภวิสาภัญ” คฒะกยยภกายจะเยีมกกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธเบ็ธกายบยะชุภ

วิสาภัญ เภื่อใณก็ไณ้สุณลด่จะเห็ธสภควย หยือเภื่อปู้ตือหุ้ธซึ่งภีหุ้ธธันยวภกัธไภ่ธ้อมกว่า 1 ใธ 5 ของจ าธวธหุ้ธถี่จ าหธ่ามไณ้ถั้งหภณ 
หยือปู้ตือหุ้ธไภ่ธ้อมกว่า 25 คธ ซึ่งภีหุ้ธธันยวภกัธไภ่ธ้อมกว่า 1 ใธ 10 ของจ าธวธหุ้ธถี่จ าหธ่ามไณ้ถั้งหภณ ไณ้เข้าชื่อกัธถ าหธังสือ
โณมยะนุเหดุปฤใธกายถี่ขอให้เยีมกบยะชุภไว้โณมชัณเจธ ขอให้คฒะกยยภกายเยีมกบยะชุภปู้ตือหุ้ธเบ็ธกายบยะชุภวิสาภัญใธกยฒีถี่ปู้ตือ
หุ้ธย้องขอ คฒะกยยภกายด้องจัณกายบยะชุภฟามใธ 1 เณือธ ธันด้ังลด่วัธถี่ไณ้ยันหธังสือจากปู้ตือหุ้ธ 

ข้อ 35. ใธกายเยีมกบยะชุภปู้ตือหุ้ธ ให้คฒะกยยภกายจัณถ าเบ็ธหธังสือธัณบยะชุภ สตาธถี่ วัธ เวฤา ยะเนีมน วายะกายบยะชุภ ลฤะเยื่องถี่จะ
เสธอด่อถี่บยะชุภฝย้อภณ้วมยามฤะเอีมณดาภสภควย โณมยะนุให้ชัณ เจธว่าเบ็ธเยื่องถี่เสธอเฝื่อถยาน เฝื่ออธุภัดิ หยือเฝื่อฝิจายฒา 
ลฤ้วลด่กยฒี ยวภถั้งควาภเห็ธของคฒะกยยภกายใธเยื่องณังกฤ่าว ลฤะจัณส่งให้ปู้ตือหุ้ธถยานไภ่ธ้อมกว่า 7 วัธ ก่อธวัธบยะชุภโณมโฆษฒา
วัธนอกกฤ่าวธัณบยะชุภใธหธังสือฝิภฝ์ดิณด่อกัธ 3 วัธ ก่อธวัธบยะชุภไภ่ธ้อมกว่า 3 วัธ ให้คฒะกยยภกายเบ็ธปู้ก าหธณวัธ เวฤา ลฤะ

         

สตาธถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธซึ่งสตาธถี่ถี่จะใช้เบ็ธถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธธั้ธด้องอมู่ใธถ้องถี่อัธเบ็ธถี่ดั้งของส าธักงาธใหญ่ หยือส าธัก งาธสาขา 
หยือจังหวัณใกฤ้เคีมงกันถี่ด้ังส าธักงาธใหญ่ ลฤะส าธักงาธสาขา หยือจังหวัณอื่ธดาภถี่คฒะกยยภกายเห็ธว่าเหภาะสภ 

ข้อ 36. ใธกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธ ด้องภีปู้ตือหุ้ธลฤะปู้ยันภอนฉัธถะจากปู้ตือหุ้ธ (ต้าภี) ภาบยะชุภไภ่ธ้อมกว่า 25 คธ ลฤะด้องภีหุ้ธธันยวภกัธไณ้
ไภ่ธ้อมกว่า 1 ใธ 3 ของจ าธวธหุ้ธถี่จ าหธ่ามไณ้ถั้งหภณ หยือภีปู้ตือหุ้ธลฤะปู้ยันภอนฉัธถะจากปู้ตือหุ้ธ (ต้าภี) ภาบยะชุภไภ่ธ้อมกว่า
กึ่งหธึ่งของจ าธวธปู้ตือหุ้ธถั้งหภณ ลฤะด้องภีหุ้ธธันยวภกัธไณ้ไภ่ธ้อมกว่า 1 ใธ 3 ของจ าธวธหุ้ธถี่จ าหธ่ามไณ้ถั้งหภณ ใธกยฒีถี่ภีปู้ตือ
หุ้ธธ้อมกว่า 25 คธ จึงจะเบ็ธองค์บยะชุภ 

 
 ใธกยฒีถี่บยากฎว่ากายบยะชุภปู้ตือหุ้ธคยั้งใณเภื่อฤ่วงเวฤาธันไบลฤ้วตึง 1 ชั่วโภง จ าธวธปู้ตือหุ้ธซึ่งภาเข้าย่วภบยะชุภไภ่คยนองค์

บยะชุภดาภถี่ก าหธณไว้ หากว่ากายบยะชุภปู้ตือหุ้ธธั้ธไณ้เยีมกธัณบยะชุภเฝยาะปู้ตือหุ้ธย้องขอ ให้กายบยะชุภเบ็ธอัธยะงันไบ หากว่า
กายบยะชุภปู้ตือหุ้ธธั้ธภิใช่เบ็ธกายเยีมกบยะชุภเฝยาะปู้ตือหุ้ธย้องขอ ให้คฒะกยยภกายธัณบยะชุภใหภ่ ลฤะให้ส่งหธังสือธัณบยะชุภไบ
มังปู้ตือหุ้ธไภ่ธ้อมกว่า 7 วัธ ก่อธวัธบยะชุภ ใธกายบยะชุภคยั้งหฤังธี้ไภ่นังคันว่าจะด้องคยนองค์บยะชุภ 

ข้อ 37. ใธกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธ ปู้ตือหุ้ธอาจภอนฉัธถะให้นุคคฤอื่ธซึ่งนยยฤุธิดิฟาวะเข้าบยะชุภ ลฤะออกเสีมงลถธดธใธกายบยะชุภก็ไณ้ หธังสือ
ภอนฉัธถะจะด้องฤงวัธถี่ ลฤะฤงฤามภือชื่อของปู้ตือหุ้ธถี่ภอนฉัธถะลฤะเบ็ธไบดาภลนนถี่ธามถะเนีมธก าหธณ 

 
 หธังสือภอนฉัธถะธี้จะด้องภอนให้ลก่บยะทาธกยยภกาย หยือปู้ถี่บยะทาธกยยภกายก าหธณ ฒ สตาธถี่บยะชุภก่อธปู้ยันภอนฉัธถะเข้า

บยะชุภ 
ข้อ 38. ใธกายออกเสีมงฤงคะลธธให้หุ้ธหธึ่งภีคะลธธเสีมงหธึ่งเสีมง ลฤะภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้บยะกอนณ้วมคะลธธเสีมงณังด่อไบธี้ 

(1) ใธกยฒีบกดิ ให้ตือคะลธธเสีมงข้างภากของปู้ตือหุ้ธถี่ภาบยะชุภ ลฤะออกเสีมงฤงคะลธธ ต้าภีคะลธธเสีมงเถ่ากัธ ให้บยะทาธถี่
บยะชุภออกเสีมงเฝิ่ภขึ้ธอีกเสีมงหธึ่งเบ็ธเสีมงชี้ขาณ 

(2) ใธกยฒีณังด่อไบธี้ ให้ตือคะลธธเสีมงไภ่ธ้อมกว่า 3 ใธ 4 ของจ าธวธเสีมงถั้งหภณของปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภ ลฤะภีสิถทิออกเสีมง
ฤงคะลธธ 
(ก) กายขามหยือกายโอธกิจกายของนยิษัถถั้งหภณ หยือนางส่วธถี่ส าคัญให้ลก่นุคคฤอื่ธ 
(ข) กายซ้ือหยือกายยันโอธกิจกายของนยิษัถอื่ธหยือนยิษัถเอกชธภาเบ็ธของนยิษัถ 
(ค) กายถ า กายลก้ไข หยือเฤิกสัญญาเกี่มวกันกายให้เช่ากิจกายของนยิษัถถั้งหภณหยือนางส่วธถี่ส าคัญ 
(ง) กายภอนหภามให้นุคคฤอื่ธเข้าจัณกายทุยกิจของนยิษัถ 
(จ) กายยวภกิจกายกันนุคคฤอื่ธ โณมภีวัดตุบยะสงค์จะลน่งก าไยขาณถุธกัธ 
(ฉ) กายลก้ไขเฝิ่ภเดิภหธังสือนยิคฒห์สธทิหยือข้อนังคัน 
(ช) กายเฝิ่ภหยือฤณถุธของนยิษัถ หยือกายออกหุ้ธกู้ 
(ฌ)  กายควนหยือเฤิกกิจกาย 

ข้อ 39. กิจกายอัธถี่บยะชุภสาภัญบยะจ าบีฝึงกยะถ าภีณังธี้ 
(1) ฝิจายฒายามงาธของคฒะกยยภกายถี่เสธอด่อถี่บยะชุภ ลสณงตึงปฤกายณ าเธิธกายของนยิษัถใธยอนบีถี่ป่าธภา 
(2) ฝิจายฒาลฤะอธุภัดิงนณุฤ 
(3) ฝิจายฒาจัณสยยก าไย 
(4) เฤือกดั้งกยยภกายลถธกยยภกายถี่ออกดาภวายะ 
(5) กิจกายอื่ธๆ 

 
การบัญชี การเงิน การสอบบัญชี และเงินปันผล 

ข้อ 40.  ยอนบีนัญชีของนยิษัถเยิ่ภด้ธใธวัธถี่ 1 ภกยาคภ ลฤะสิ้ธสุณฤงใธวัธถี่ 31 ทัธวาคภ ของถุกบี 
ข้อ 41. นยิษัถด้องจัณให้ภีกายถ าลฤะเก็นยักษานัญชี ดฤอณจธกายสอนนัญชีดาภกญหภามว่าณ้วมกายธั้ธ ลฤะด้องจัณถ างนณุฤลฤะนัญชีก าไย

ขาณถุธอม่างธ้อมคยั้งหธึ่งใธยอน 12 เณือธ อัธเบ็ธยอนบีนัญชีของนยิษัถ สภุณลฤะนัญชีถั้งหฤามของนยิษัถจะด้องถ าเบ็ธฟาษาไถม 
ลฤะด้องถ าดาภวิทีนัญชีสากฤซึ่งเบ็ธถี่มอภยันกัธถั่วไบใธบยะเถศไถม 

ข้อ 42. คฒะกยยภกายด้องจัณให้ภีกายถ างนณุฤลฤะนัญชีก าไยขาณถุธ ฒ วัธสิ้ธสุณของยอนบีของนยิษัถเสธอด่อถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธใธกายบยะชุภ
สาภัญบยะจ าบี เฝื่อฝิจายฒาอธุภัดิงนณุฤลฤะนัญชีก าไยขาณถุธหยือจัณถ าขึ้ธใธยะหว่างยอนบีนัญชีเฝื่อเสธอด่อถี่บยะชุภปู้ตื อหุ้ธเฝื่อ
ฝิจายฒาอธุภัดิ คฒะกยยภกายด้องจัณให้ปู้สอนนัญชีดยวจสอนให้เสย็จก่อธธ าเสธอด่อถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ 
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ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
กรรมการ 

ข้อ 10. ห้าภภิให้นยิษัถเบ็ธเจ้าของหุ้ธ หยือยันจ าธ าหุ้ธของนยิษัถเอง เว้ธลด่กยฒีณังด่อไบธี้ 
(1) นยิษัถอาจซื้อหุ้ธคืธจากปู้ตือหุ้ธถี่ออกเสีมงไภ่เห็ธณ้วมกันภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ ซ่ึงลก้ไขข้อนังคันของนยิษัถถี่เกี่มวกันสิถทิใธ  

กายออกเสีมงฤงคะลธธ ลฤะสิถทิใธกายยันเงิธบัธปฤซ่ึงปู้ตือหุ้ธเห็ธว่าดธไภ่ไณ้ยันควาภเบ็ธทยยภ 
(2) นยิษัถอาจซื้อหุ้ธคืธเฝื่อนยิหายถางกายเงิธ เภื่อนยิษัถภีก าไยสะสภลฤะสฟาฝคฤ่องส่วธเกิธ ลฤะกายซื้อหุ้ธคืธธั้ธไภ่เบ็ธเหดุให้  

นยิษัถบยะสนบัญหาถางกายเงิธ กายซ้ือหุ้ธของนยิษัถคืธด้องไณ้ยันควาภเห็ธชอนจากถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ เว้ธลด่ใธกยฒีถี่นยิษัถซื้อ 
หุ้ธคืธใธจ าธวธไภ่เกิธกว่าย้อมฤะ 10 ของถุธช ายะลฤ้ว ให้เบ็ธอ าธาจของคฒะกยยภกายนยิษัถ 

หุ้ธถี่นยิษัถตืออมู่อัธเธื่องภาจากกายซื้อหุ้ธคืธธั้ธ จะไภ่ธันองค์บยะชุภใธกายบยะชุภปู้ตือหุ้ ธ ยวภถั้งไภ่ภีสิถทิใธกายออกเสีมง
ฤงคะลธธลฤะสิถทิใธกายยันเงิธบัธปฤ 

      
       กายซ้ือหุ้ธของนยิษัถคืธ กายจ าหธ่ามหุ้ธถี่ซื้อคืธ ลฤะกายดัณหุ้ธถี่ซื้อคืธ ให้เบ็ธไบดาภหฤักเกฒฐ์ลฤะวิทีกายถี่ก าหธณไว้ใธกญหภาม  
                     ว่าณ้วมนยิษัถภหาชธจ ากัณ ลฤะกญหภามว่าณ้วมหฤักถยัฝม์ลฤะดฤาณหฤักถยัฝม์ถี่ใช้นังคันอมู่ใธขฒะธั้ธ 

ข้อ 16. กยยภกายไภ่จ าเบ็ธด้องเบ็ธปู้ตือหุ้ธของนยิษัถ 
ข้อ 17. คฒะกยยภกายของนยิษัถบยะกอนณ้วมกยยภกายจ าธวธไภ่ธ้อมกว่า 5 คธ ลด่ไภ่ภากกว่า 20 คธ ลฤะกยยภกายไภ่ธ้อมกว่ากึ่งหธึ่งของ

จ าธวธกยยภกายถั้งหภณธั้ธด้องภีติ่ธถี่อมู่ใธยาชอาฒาจักย ลฤะกยยภกายของนยิษัถจะด้องเบ็ธปู้ภีคุฒสภนัดิดาภถี่กญหภามก าหธณ 
ข้อ 18. ให้ถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธเฤือกดั้งกยยภกายดาภหฤักเกฒฐ์ลฤะวิทีณังด่อไบธี้ 

(1) ปู้ตือหุ้ธคธหธึ่งภีคะลธธเสีมงเถ่ากันจ าธวธหุ้ธถี่ดธตือ 
(2) ปู้ตือหุ้ธลด่ฤะคธจะด้องให้คะลธธเสีมงถี่ภีอมู่ถั้งหภณดาภ (1) เฤือกดั้งนุคคฤคธเณีมวหยือหฤามคธเบ็ธกยยภกายก็ไณ้ ลด่จะลน่ง

คะลธธเสีมงให้ลก่ปู้ใณภากธ้อมเฝีมงใณไภ่ไณ้ 
(3) นุคคฤซึ่งไณ้ยันคะลธธเสีมงสูงสุณ ดาภฤ าณันฤงภาเบ็ธปู้ไณ้ยันเฤือกดั้งเบ็ธกยยภกายเถ่าจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภี หยือจะฝึง

เฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ใธกยฒีถี่นุคคฤซ่ึงไณ้ยันกายเฤือกดั้งใธฤ าณันตัณฤงภาภีคะลธธเสีมงเถ่ากัธเกิธจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภีหยือ
จะฝึงเฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ให้ปู้เบ็ธบยะทาธเบ็ธปู้ออกเสีมงชี้ขาณ 

ข้อ 19. กายบยะชุภปู้ตือหุ้ธสาภัญบยะจ าบีถุกคยั้งให้กยยภกายออกจากด าลหธ่ง 1 ใธ 3 เบ็ธอัดยา ต้าจ าธวธกยยภกายถี่จะลน่งออกให้ดยงเบ็ธ 
3 ส่วธไภ่ไณ้ ก็ให้ออกโณมจ าธวธถี่ใกฤ้ถี่สุณกันส่วธ 1 ใธ 3 กยยภกายถี่จะด้องออกจากด าลหธ่งใธบีลยก ลฤะบีถี่ 2 ฟามหฤังจณ
ถะเนีมธนยิษัถธั้ธ ให้ใช้วิทีจันฉฤากกัธว่าปู้ใณจะออก ส่วธบีหฤัง ๆ ด่อไบให้กยยภกายคธถี่อมู่ใธด าลหธ่งธาธถี่สุณธั้ธ เบ็ธปู้ออกจาก
ด าลหธ่งกยยภกายถี่ออกดาภวายะธั้ธอาจตูกเฤือกเข้าภาณ ายงด าลหธ่งใหภ่ก็ไณ้ 

ข้อ 23.   ถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธอาจฤงภดิให้กยยภกายคธใณออกจากด าลหธ่งก่อธตึงคยาวออกดาภวายะไณ้ณ้วมคะลธธเสีมงไภ่ธ้อมกว่า 3 ใธ 4 ของ
จ าธวธปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภ ลฤะภีสิถทิออกเสีมงลฤะภีหุ้ธธันยวภกัธไณ้ไภ่ธ้อมกว่ากึ่งหธึ่งของจ าธวธหุ้ธถี่ตือโณมปู้ตือหุ้ธถี่ภาบยะชุภ 
ลฤะภีสิถทิออกเสีมงใธกายบยะชุภธั้ธ 

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 34. คฒะกยยภกายด้องจัณให้ภีกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธเบ็ธกายบยะชุภสาภัญบยะจ าบี ฟามใธ 4 เณือธ ธันลด่วัธสิ้ธสุณยอนบีนัญชีนยิษัถ กาย
บยะชุภปู้ตือหุ้ธคยาวอื่ธธอกจากวยยคหธึ่ง ให้เยีมกว่า “กายบยะชุภวิสาภัญ” คฒะกยยภกายจะเยีมกกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธเบ็ธกายบยะชุภ

วิสาภัญ เภื่อใณก็ไณ้สุณลด่จะเห็ธสภควย หยือเภื่อปู้ตือหุ้ธซึ่งภีหุ้ธธันยวภกัธไภ่ธ้อมกว่า 1 ใธ 5 ของจ าธวธหุ้ธถี่จ าหธ่ามไณ้ถั้งหภณ 
หยือปู้ตือหุ้ธไภ่ธ้อมกว่า 25 คธ ซึ่งภีหุ้ธธันยวภกัธไภ่ธ้อมกว่า 1 ใธ 10 ของจ าธวธหุ้ธถี่จ าหธ่ามไณ้ถั้งหภณ ไณ้เข้าชื่อกัธถ าหธังสือ
โณมยะนุเหดุปฤใธกายถี่ขอให้เยีมกบยะชุภไว้โณมชัณเจธ ขอให้คฒะกยยภกายเยีมกบยะชุภปู้ตือหุ้ธเบ็ธกายบยะชุภวิสาภัญใธกยฒีถี่ปู้ตือ
หุ้ธย้องขอ คฒะกยยภกายด้องจัณกายบยะชุภฟามใธ 1 เณือธ ธันด้ังลด่วัธถี่ไณ้ยันหธังสือจากปู้ตือหุ้ธ 

ข้อ 35. ใธกายเยีมกบยะชุภปู้ตือหุ้ธ ให้คฒะกยยภกายจัณถ าเบ็ธหธังสือธัณบยะชุภ สตาธถี่ วัธ เวฤา ยะเนีมน วายะกายบยะชุภ ลฤะเยื่องถี่จะ
เสธอด่อถี่บยะชุภฝย้อภณ้วมยามฤะเอีมณดาภสภควย โณมยะนุให้ชัณ เจธว่าเบ็ธเยื่องถี่เสธอเฝื่อถยาน เฝื่ออธุภัดิ หยือเฝื่อฝิจายฒา 
ลฤ้วลด่กยฒี ยวภถั้งควาภเห็ธของคฒะกยยภกายใธเยื่องณังกฤ่าว ลฤะจัณส่งให้ปู้ตือหุ้ธถยานไภ่ธ้อมกว่า 7 วัธ ก่อธวัธบยะชุภโณมโฆษฒา
วัธนอกกฤ่าวธัณบยะชุภใธหธังสือฝิภฝ์ดิณด่อกัธ 3 วัธ ก่อธวัธบยะชุภไภ่ธ้อมกว่า 3 วัธ ให้คฒะกยยภกายเบ็ธปู้ก าหธณวัธ เวฤา ลฤะ

         

สตาธถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธซึ่งสตาธถี่ถี่จะใช้เบ็ธถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธธั้ธด้องอมู่ใธถ้องถี่อัธเบ็ธถี่ดั้งของส าธักงาธใหญ่ หยือส าธัก งาธสาขา 
หยือจังหวัณใกฤ้เคีมงกันถี่ด้ังส าธักงาธใหญ่ ลฤะส าธักงาธสาขา หยือจังหวัณอื่ธดาภถี่คฒะกยยภกายเห็ธว่าเหภาะสภ 

ข้อ 36. ใธกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธ ด้องภีปู้ตือหุ้ธลฤะปู้ยันภอนฉัธถะจากปู้ตือหุ้ธ (ต้าภี) ภาบยะชุภไภ่ธ้อมกว่า 25 คธ ลฤะด้องภีหุ้ธธันยวภกัธไณ้
ไภ่ธ้อมกว่า 1 ใธ 3 ของจ าธวธหุ้ธถี่จ าหธ่ามไณ้ถั้งหภณ หยือภีปู้ตือหุ้ธลฤะปู้ยันภอนฉัธถะจากปู้ตือหุ้ธ (ต้าภี) ภาบยะชุภไภ่ธ้อมกว่า
กึ่งหธึ่งของจ าธวธปู้ตือหุ้ธถั้งหภณ ลฤะด้องภีหุ้ธธันยวภกัธไณ้ไภ่ธ้อมกว่า 1 ใธ 3 ของจ าธวธหุ้ธถี่จ าหธ่ามไณ้ถั้งหภณ ใธกยฒีถี่ภีปู้ตือ
หุ้ธธ้อมกว่า 25 คธ จึงจะเบ็ธองค์บยะชุภ 

 
 ใธกยฒีถี่บยากฎว่ากายบยะชุภปู้ตือหุ้ธคยั้งใณเภื่อฤ่วงเวฤาธันไบลฤ้วตึง 1 ชั่วโภง จ าธวธปู้ตือหุ้ธซึ่งภาเข้าย่วภบยะชุภไภ่คยนองค์

บยะชุภดาภถี่ก าหธณไว้ หากว่ากายบยะชุภปู้ตือหุ้ธธั้ธไณ้เยีมกธัณบยะชุภเฝยาะปู้ตือหุ้ธย้องขอ ให้กายบยะชุภเบ็ธอัธยะงันไบ หากว่า
กายบยะชุภปู้ตือหุ้ธธั้ธภิใช่เบ็ธกายเยีมกบยะชุภเฝยาะปู้ตือหุ้ธย้องขอ ให้คฒะกยยภกายธัณบยะชุภใหภ่ ลฤะให้ส่งหธังสือธัณบยะชุภไบ
มังปู้ตือหุ้ธไภ่ธ้อมกว่า 7 วัธ ก่อธวัธบยะชุภ ใธกายบยะชุภคยั้งหฤังธี้ไภ่นังคันว่าจะด้องคยนองค์บยะชุภ 

ข้อ 37. ใธกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธ ปู้ตือหุ้ธอาจภอนฉัธถะให้นุคคฤอื่ธซึ่งนยยฤุธิดิฟาวะเข้าบยะชุภ ลฤะออกเสีมงลถธดธใธกายบยะชุภก็ไณ้ หธังสือ
ภอนฉัธถะจะด้องฤงวัธถี่ ลฤะฤงฤามภือชื่อของปู้ตือหุ้ธถี่ภอนฉัธถะลฤะเบ็ธไบดาภลนนถี่ธามถะเนีมธก าหธณ 

 
 หธังสือภอนฉัธถะธี้จะด้องภอนให้ลก่บยะทาธกยยภกาย หยือปู้ถี่บยะทาธกยยภกายก าหธณ ฒ สตาธถี่บยะชุภก่อธปู้ยันภอนฉัธถะเข้า

บยะชุภ 
ข้อ 38. ใธกายออกเสีมงฤงคะลธธให้หุ้ธหธึ่งภีคะลธธเสีมงหธึ่งเสีมง ลฤะภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้บยะกอนณ้วมคะลธธเสีมงณังด่อไบธี้ 

(1) ใธกยฒีบกดิ ให้ตือคะลธธเสีมงข้างภากของปู้ตือหุ้ธถี่ภาบยะชุภ ลฤะออกเสีมงฤงคะลธธ ต้าภีคะลธธเสีมงเถ่ากัธ ให้บยะทาธถี่
บยะชุภออกเสีมงเฝิ่ภขึ้ธอีกเสีมงหธึ่งเบ็ธเสีมงชี้ขาณ 

(2) ใธกยฒีณังด่อไบธี้ ให้ตือคะลธธเสีมงไภ่ธ้อมกว่า 3 ใธ 4 ของจ าธวธเสีมงถั้งหภณของปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภ ลฤะภีสิถทิออกเสีมง
ฤงคะลธธ 
(ก) กายขามหยือกายโอธกิจกายของนยิษัถถั้งหภณ หยือนางส่วธถี่ส าคัญให้ลก่นุคคฤอื่ธ 
(ข) กายซ้ือหยือกายยันโอธกิจกายของนยิษัถอื่ธหยือนยิษัถเอกชธภาเบ็ธของนยิษัถ 
(ค) กายถ า กายลก้ไข หยือเฤิกสัญญาเกี่มวกันกายให้เช่ากิจกายของนยิษัถถั้งหภณหยือนางส่วธถี่ส าคัญ 
(ง) กายภอนหภามให้นุคคฤอื่ธเข้าจัณกายทุยกิจของนยิษัถ 
(จ) กายยวภกิจกายกันนุคคฤอื่ธ โณมภีวัดตุบยะสงค์จะลน่งก าไยขาณถุธกัธ 
(ฉ) กายลก้ไขเฝิ่ภเดิภหธังสือนยิคฒห์สธทิหยือข้อนังคัน 
(ช) กายเฝิ่ภหยือฤณถุธของนยิษัถ หยือกายออกหุ้ธกู้ 
(ฌ)  กายควนหยือเฤิกกิจกาย 

ข้อ 39. กิจกายอัธถี่บยะชุภสาภัญบยะจ าบีฝึงกยะถ าภีณังธี้ 
(1) ฝิจายฒายามงาธของคฒะกยยภกายถี่เสธอด่อถี่บยะชุภ ลสณงตึงปฤกายณ าเธิธกายของนยิษัถใธยอนบีถี่ป่าธภา 
(2) ฝิจายฒาลฤะอธุภัดิงนณุฤ 
(3) ฝิจายฒาจัณสยยก าไย 
(4) เฤือกดั้งกยยภกายลถธกยยภกายถี่ออกดาภวายะ 
(5) กิจกายอื่ธๆ 

 
การบัญชี การเงิน การสอบบัญชี และเงินปันผล 

ข้อ 40.  ยอนบีนัญชีของนยิษัถเยิ่ภด้ธใธวัธถี่ 1 ภกยาคภ ลฤะสิ้ธสุณฤงใธวัธถี่ 31 ทัธวาคภ ของถุกบี 
ข้อ 41. นยิษัถด้องจัณให้ภีกายถ าลฤะเก็นยักษานัญชี ดฤอณจธกายสอนนัญชีดาภกญหภามว่าณ้วมกายธั้ธ ลฤะด้องจัณถ างนณุฤลฤะนัญชีก าไย

ขาณถุธอม่างธ้อมคยั้งหธึ่งใธยอน 12 เณือธ อัธเบ็ธยอนบีนัญชีของนยิษัถ สภุณลฤะนัญชีถั้งหฤามของนยิษัถจะด้องถ าเบ็ธฟาษาไถม 
ลฤะด้องถ าดาภวิทีนัญชีสากฤซึ่งเบ็ธถี่มอภยันกัธถั่วไบใธบยะเถศไถม 

ข้อ 42. คฒะกยยภกายด้องจัณให้ภีกายถ างนณุฤลฤะนัญชีก าไยขาณถุธ ฒ วัธสิ้ธสุณของยอนบีของนยิษัถเสธอด่อถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธใธกายบยะชุภ
สาภัญบยะจ าบี เฝื่อฝิจายฒาอธุภัดิงนณุฤลฤะนัญชีก าไยขาณถุธหยือจัณถ าขึ้ธใธยะหว่างยอนบีนัญชีเฝื่อเสธอด่อถี่บยะชุภปู้ตื อหุ้ธเฝื่อ
ฝิจายฒาอธุภัดิ คฒะกยยภกายด้องจัณให้ปู้สอนนัญชีดยวจสอนให้เสย็จก่อธธ าเสธอด่อถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ 
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ข้อ 43. คฒะกยยภกายด้องจัณส่งเอกสายณังด่อไบธี้ให้ปู้ตือหุ้ธ ฝย้อภกันหธังสือธัณบยะชุภสาภัญบยะจ าบี 
(1) ส าเธางนณุฤลฤะนัญชีก าไยขาณถุธถี่ปู้ดยวจสอนนัญชีดยวจสอนลฤ้วฝย้อภกันยามงาธกายดยวจสอนนัญชีของปู้ดยวจสอนนัญชี 
(2) ยามงาธบยะจ าบีของคฒะกยยภกาย 

ข้อ 44. ฟามใด้ข้อนังคันข้อ 45. ห้าภภิให้ลน่งเงิธบัธปฤจากเงิธบยะเฟถอื่ธธอกจากเงิธก าไยใธกยฒีถี่นยิษัถมังภีมอณขาณถุธสะสภอมู่ ห้าภภิให้
ลน่งเงิธบัธปฤ เงิธบัธปฤส าหยันหุ้ธสาภัญให้ลน่งดาภจ าธวธหุ้ธ หุ้ธฤะเถ่าๆ กัธ 

 
 คฒะกยยภกายอาจจ่ามเงิธบัธปฤยะหว่างกาฤให้ลก่ปูต้ือหุ้ธไณเ้บ็ธคยั้งคยาว ใธเภื่อเห็ธว่านยิษัถภีปฤก าไยสภควยฝอถี่จะถ าเช่ธธั้ธ ลฤะ

ยามงาธให้ถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธถยานใธกายบยะชุภคยาวด่อไบ 
 
 กายจ่ามเงิธบัธปฤให้กยะถ าฟามใธ 1 เณือธธันลด่วัธถี่ถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ หยือคฒะกยยภกายฤงภดิ ลฤ้วลด่กยฒี ถั้งธี้ให้ลจ้งเบ็ธหธังสือ

ไบมังปู้ตือหุ้ธ ลฤะให้โฆษฒาค านอกกฤ่าวกายจ่ามเงิธบัธปฤธั้ธใธหธังสือฝิภฝ์ฟามใธ 1 เณือธ ธันลด่วัธถี่ถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธอธุภัดิ หยือ
คฒะกยยภกายฤงภดิลฤ้วลด่กยฒี 

ข้อ 45. นยิษัถด้องจัณสยยก าไยสุถทิบยะจ าบีส่วธหธึ่งไว้เบ็ธถุธส ายองไภ่ธ้อมกว่าย้อมฤะ 5 ของก าไยสุถทิบยะจ าบีหักณ้วมมอณเงิธขาณถุธสะสภ
มกภา (ต้าภี) จธกว่าถุธส ายองธี้จะภีจ าธวธไภ่ธ้อมกว่าย้อมฤะ 10 ของถุธจณถะเนีมธ ธอกจากถุธส ายองถี่ไณ้ยะนุไว้ลฤ้วคฒะกยยภกาย
อาจเสธอด่อถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้ฤงภดิกัธปฤก าไยสุถทิไว้เบ็ธถุธส ายองอม่างอื่ธดาภถี่เห็ธสภควยเฝื่อณ าเธิธกิจกายของนยิษัถ 

ข้อ 46. ปู้สอนนัญชีภีอ าธาจดยวจสอนนัญชีเอกสายลฤะหฤักฏาธอื่ธใณ ถี่เกี่มวกันยามไณ้ยามจ่าม ดฤอณจธถยัฝม์สิธลฤะหธี้สิธของนยิษัถใธ
เวฤายะหว่างเวฤาถ ากายของนยิษัถใธกายธี้ให้ภีอ าธาจสอนตาภกยยภกาย ฝธักงาธ ฤูกจ้าง ปู้ณ ายงด าลหธ่งหธ้าถี่ใณๆ ของนยิษัถ 
ลฤะดัวลถธของนยิษัถ ยวภถั้งให้ชี้ลจงข้อเถ็จจยิงหยือเอกสายหฤักฏาธเกี่มวกันกายณ าเธิธกิจกายของนยิษัถไณ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

แผนที่ตั้งบริษัทแพรนด้า จิวเวลรี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     นยิษัถฯ ไณ้นยิกายยตยัน-ส่ง โณมภีจุณธัณฝนถี่สธาภกีฬาฟูดิอธัธด์ (ยะมะห่างจากถางฤงสตาธียตไพพ้า BTS (นางธา) บยะภาฒ 20 เภดย 
ใธช่วงเวฤา 12.30 ธ.-14.30 ธ. โณมสาภายตดิณด่อฝธักงาธขันยตไณ้ถี่ธามสะอาณ บยะเสยิฏศยี เนอย์โถย. 081-756-0001 ลฤะ/หยือ ธามบยะถีบ 
ปจญ เนอย์โถย. 090-091-1174  ลฤะสาภายตลจ้งฤ่วงหธ้าส าหยันกายใช้นยิกายยตยัน-ส่งของนยิษัถฯ ไณ้ถี่ ส าธักงาธเฤขาธุกายนยิษัถ  

โถย 0-2769-9403 (สามดยง), 0-2769-9999, 0-2361-3311 ด่อ 403, 436, 545 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

แผนที่ตั้งบริษัทแพรนด้า จิวเวลรี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     นยิษัถฯ ไณ้นยิกายยตยัน-ส่ง โณมภีจุณธัณฝนถี่สธาภกีฬาฟูดิอธัธด์ (ยะมะห่างจากถางฤงสตาธียตไพพ้า BTS (นางธา) บยะภาฒ 20 เภดย 
ใธช่วงเวฤา 12.30 ธ.-14.30 ธ. โณมสาภายตดิณด่อฝธักงาธขันยตไณ้ถี่ธามสะอาณ บยะเสยิฏศยี เนอย์โถย. 081-756-0001 ลฤะ/หยือ ธามบยะถีบ 
ปจญ เนอย์โถย. 090-091-1174  ลฤะสาภายตลจ้งฤ่วงหธ้าส าหยันกายใช้นยิกายยตยัน-ส่งของนยิษัถฯ ไณ้ถี่ ส าธักงาธเฤขาธุกายนยิษัถ  

โถย 0-2769-9403 (สามดยง), 0-2769-9999, 0-2361-3311 ด่อ 403, 436, 545 
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ข้อ 43. คฒะกยยภกายด้องจัณส่งเอกสายณังด่อไบธี้ให้ปู้ตือหุ้ธ ฝย้อภกันหธังสือธัณบยะชุภสาภัญบยะจ าบี 
(1) ส าเธางนณุฤลฤะนัญชีก าไยขาณถุธถี่ปู้ดยวจสอนนัญชีดยวจสอนลฤ้วฝย้อภกันยามงาธกายดยวจสอนนัญชีของปู้ดยวจสอนนัญชี 
(2) ยามงาธบยะจ าบีของคฒะกยยภกาย 

ข้อ 44. ฟามใด้ข้อนังคันข้อ 45. ห้าภภิให้ลน่งเงิธบัธปฤจากเงิธบยะเฟถอื่ธธอกจากเงิธก าไยใธกยฒีถี่นยิษัถมังภีมอณขาณถุธสะสภอมู่ ห้าภภิให้
ลน่งเงิธบัธปฤ เงิธบัธปฤส าหยันหุ้ธสาภัญให้ลน่งดาภจ าธวธหุ้ธ หุ้ธฤะเถ่าๆ กัธ 

 
 คฒะกยยภกายอาจจ่ามเงิธบัธปฤยะหว่างกาฤให้ลก่ปูต้ือหุ้ธไณเ้บ็ธคยั้งคยาว ใธเภื่อเห็ธว่านยิษัถภีปฤก าไยสภควยฝอถี่จะถ าเช่ธธั้ธ ลฤะ

ยามงาธให้ถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธถยานใธกายบยะชุภคยาวด่อไบ 
 
 กายจ่ามเงิธบัธปฤให้กยะถ าฟามใธ 1 เณือธธันลด่วัธถี่ถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ หยือคฒะกยยภกายฤงภดิ ลฤ้วลด่กยฒี ถั้งธี้ให้ลจ้งเบ็ธหธังสือ

ไบมังปู้ตือหุ้ธ ลฤะให้โฆษฒาค านอกกฤ่าวกายจ่ามเงิธบัธปฤธั้ธใธหธังสือฝิภฝ์ฟามใธ 1 เณือธ ธันลด่วัธถี่ถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธอธุภัดิ หยือ
คฒะกยยภกายฤงภดิลฤ้วลด่กยฒี 

ข้อ 45. นยิษัถด้องจัณสยยก าไยสุถทิบยะจ าบีส่วธหธึ่งไว้เบ็ธถุธส ายองไภ่ธ้อมกว่าย้อมฤะ 5 ของก าไยสุถทิบยะจ าบีหักณ้วมมอณเงิธขาณถุธสะสภ
มกภา (ต้าภี) จธกว่าถุธส ายองธี้จะภีจ าธวธไภ่ธ้อมกว่าย้อมฤะ 10 ของถุธจณถะเนีมธ ธอกจากถุธส ายองถี่ไณ้ยะนุไว้ลฤ้วคฒะกยยภกาย
อาจเสธอด่อถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้ฤงภดิกัธปฤก าไยสุถทิไว้เบ็ธถุธส ายองอม่างอื่ธดาภถี่เห็ธสภควยเฝื่อณ าเธิธกิจกายของนยิษัถ 

ข้อ 46. ปู้สอนนัญชีภีอ าธาจดยวจสอนนัญชีเอกสายลฤะหฤักฏาธอื่ธใณ ถี่เกี่มวกันยามไณ้ยามจ่าม ดฤอณจธถยัฝม์สิธลฤะหธี้สิธของนยิษัถใธ
เวฤายะหว่างเวฤาถ ากายของนยิษัถใธกายธี้ให้ภีอ าธาจสอนตาภกยยภกาย ฝธักงาธ ฤูกจ้าง ปู้ณ ายงด าลหธ่งหธ้าถี่ใณๆ ของนยิษัถ 
ลฤะดัวลถธของนยิษัถ ยวภถั้งให้ชี้ลจงข้อเถ็จจยิงหยือเอกสายหฤักฏาธเกี่มวกันกายณ าเธิธกิจกายของนยิษัถไณ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

แผนที่ตั้งบริษัทแพรนด้า จิวเวลรี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     นยิษัถฯ ไณ้นยิกายยตยัน-ส่ง โณมภีจุณธัณฝนถี่สธาภกีฬาฟูดิอธัธด์ (ยะมะห่างจากถางฤงสตาธียตไพพ้า BTS (นางธา) บยะภาฒ 20 เภดย 
ใธช่วงเวฤา 12.30 ธ.-14.30 ธ. โณมสาภายตดิณด่อฝธักงาธขันยตไณ้ถี่ธามสะอาณ บยะเสยิฏศยี เนอย์โถย. 081-756-0001 ลฤะ/หยือ ธามบยะถีบ 
ปจญ เนอย์โถย. 090-091-1174  ลฤะสาภายตลจ้งฤ่วงหธ้าส าหยันกายใช้นยิกายยตยัน-ส่งของนยิษัถฯ ไณ้ถี่ ส าธักงาธเฤขาธุกายนยิษัถ  

โถย 0-2769-9403 (สามดยง), 0-2769-9999, 0-2361-3311 ด่อ 403, 436, 545 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

แผนที่ตั้งบริษัทแพรนด้า จิวเวลรี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     นยิษัถฯ ไณ้นยิกายยตยัน-ส่ง โณมภีจุณธัณฝนถี่สธาภกีฬาฟูดิอธัธด์ (ยะมะห่างจากถางฤงสตาธียตไพพ้า BTS (นางธา) บยะภาฒ 20 เภดย 
ใธช่วงเวฤา 12.30 ธ.-14.30 ธ. โณมสาภายตดิณด่อฝธักงาธขันยตไณ้ถี่ธามสะอาณ บยะเสยิฏศยี เนอย์โถย. 081-756-0001 ลฤะ/หยือ ธามบยะถีบ 
ปจญ เนอย์โถย. 090-091-1174  ลฤะสาภายตลจ้งฤ่วงหธ้าส าหยันกายใช้นยิกายยตยัน-ส่งของนยิษัถฯ ไณ้ถี่ ส าธักงาธเฤขาธุกายนยิษัถ  
โถย 0-2769-9403 (สามดยง), 0-2769-9999, 0-2361-3311 ด่อ 403, 436, 545 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่ตั้งบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)



38 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557         

หนังสือมอบฉันทะ 

     
       เขีมธถี่................................................................................................... 
       วัธถี่.................เณือธ..................................ฝ.ศ..................................... 

       
 (1) ข้าฝเจ้า.................................................................................................  สัญชาดิ................................................................................. 
อมู่น้าธเฤขถี่..................................... ตธธ...................................................ด านฤ/ แขวง.................................................................................. 
อ าเฟอ / เขด...................................................... จังหวัณ........................................ ยหัสไบยษฒีม์....................................................................... 
  
 (2) เบ็ธปู้ตือหุ้ธของ                   นยิษัถ แฝยธณ้า จิวเวฤย่ี จ ากัณ (ภหาชธ)                                                                                                
โณมตือหุ้ธสาภัญจ าธวธถั้งสิ้ธยวภ..................................................หุ้ธ แฤะออกเสีมงฤงคะแธธไณ้เถ่ากัน........................... เสีมง 
  
 (3) ขอภอนฉัธถะให ้
 (1) ..........................................................................................อามุ .......................บี อมู่น้าธเฤขถี่............................................................. 
ตธธ.............................................ด านฤ / แขวง...............................................อ าเฟอ / เขด...................................................................................... 
จังหวัณ.........................................ยหัสไบยษฒีม์...............................................หยือ 
 (2) ..........................................................................................อามุ .......................บี อมู่น้าธเฤขถี่............................................................. 
ตธธ............................................ด านฤ / แขวง...............................................อ าเฟอ / เขด....................................................................................... 
จังหวัณ.........................................ยหัสไบยษฒีม์...............................................หยือ 
 (3) ..........................................................................................อามุ .......................บี อมู่น้าธเฤขถี่............................................................. 
ตธธ............................................ด านฤ / แขวง...............................................อ าเฟอ / เขด....................................................................................... 
จังหวัณ.........................................ยหัสไบยษฒีม์...............................................            
              

คธหธึ่งคธใณเฝีมงคธเณีมวเบ็ธปู้แถธของข้าฝเจ้าเฝื่อเข้าบยะชุภแฤะออกเสีมงฤงคะแธธแถธข้าฝเจ้าใธกายบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธ
บยะจ าบี 2557 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ถนน 
บางนา - ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หยือถี่จะฝึงเฤ่ือธไบใธวัธ เวฤา แฤะสตาธถี่อื่ธณ้วม 
  
 กิจกายใณถีปู่้ยันภอนฉัธถะกยะถ าไบใธกายบยะชุภธั้ธ ให้ตอืเสภือธว่า ข้าฝเจ้าไณ้กยะถ าเองถุกบยะกาย 
  
       ฤงชื่อ...................................................................... ปู้ภอนฉัธถะ 
        (..........................................................)                               
       ฤงชื่อ...................................................................... ปู้ยันภอนฉัธถะ 
                             (.............................................................)     
       ฤงชื่อ...................................................................... ปู้ยันภอนฉัธถะ 
                             (.............................................................)     

       ฤงชื่อ...................................................................... ปู้ยันภอนฉัธถะ 
                             (.............................................................)     
 
หมายเหตุ ปู้ตือหุ้ธถี่ภอนฉัธถะจะด้องภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเฝีมงยามเณีมวเบ็ธปู้เข้าบยะชุภแฤะออกเสีมงฤงคะแธธ ไภ่สาภายตแนง่แมก
จ าธวธหุ้ธให้ปู้ยันภอนฉัธถะหฤามคธเฝื่อแมกกายฤงคะแธธเสีมงไณ ้

 
 
 

 

  แบบ ก. อากรแสตมป์ 20.-บาท 


 

         

หนังสือมอบฉันทะ 

     
 

เขีมธถี่............................................................................................. ....................... 
      วัธถ่ี............เณือธ.............................................ฝ.ศ............................................... 
        

1) ข้าฝเจ้า.................................................................................................สัญชาด.ิ......................................................................................... 
อมู่น้าธเฤขถี่..............................................ตธธ...................................................ด านฤ/แขวง..................................................................................... 
อ าเฟอ/เขด.............................................. .จังหวัณ................................................ยหัสไบยษฒีม์.................................................................................. 
 

(2) เบ็ธปู้ตือหุ้ธของนยษิัถ แฝยธณา้ จิวเวฤย่ี จ ากัณ (ภหาชธ)                      
โณมตือหุ้ธสาภัญจ าธวธถั้งสิ้ธยวภ....................................................หุ้ธแฤะออกเสีมงฤงคะแธธไณ้เถ่ากัน............................................เสีมง 
 

(3) ขอภอนฉัธถะให ้           
     1......................................................................................................................................................อามุ.............................................บี    
อมู่น้าธเฤขถี่.........................................ตธธ......................................................................ด านฤ/แขวง........................................................................ 
อ าเฟอ/เขด..........................................จังหวัณ...................................................................ยหัสไบยษฒีม์................................................................หยือ 
     2.......................................................................................................................................................อาม.ุ..........................................บี    
อมู่น้าธเฤขถี่.........................................ตธธ......................................................................ด านฤ/แขวง........................................................................ 
อ าเฟอ/เขด..........................................จังหวัณ....................................................................ยหัสไบยษฒีม์...............................................................หยือ 
      3.........................................................................................................................................................อามุ.........................................บี    
อมู่น้าธเฤขถี่.........................................ตธธ......................................................................ด านฤ/แขวง....................................................................... 
อ าเฟอ/เขด..........................................จังหวัณ...................................................................ยหัสไบยษฒีม์...............................................................หยือ 
 
กยยภกายอิสยะเบ็ธปู้ยันภอนณังธี้ :- 

          1. ธามวียะชัม ดัธดิกุฤ  กยยภกาย/บยะทาธกยยภกายดยวจสอน        อามุ 72 บี 
               อมู่น้าธเฤขถี่ 29 ตธธสิยิทย ซอม 2 แขวงนางฝฤัณ เขดนางฝฤัณ กยุงเถฝฯ 10700   

หยือ    2. ธางยวิฏา ฝงศ์ธุชิด  กยยภกาย / กยยภกายดยวจสอน            อามุ 64 บ ี
             อมู่น้าธเฤขถี่ 5/208 ฤ าฤูกกา 71 ตธธฤ าฤูกกา แขวงนึงฤาณสวาม เขดฤ าฤูกกา บถุภทาธี 12150 

หยือ    3. ธามจ าธงค์  วัฑธเกส  กยยภกาย / กยยภกายดยวจสอน            อามุ 62 บ ี              
     อมู่น้าธเฤขถี่ 99 ซ.แนยิ่ง 3 แขวงนางธา เขดนางธา กยุงเถฝฯ 10260 

 
คธหธึ่งคธใณเฝีมงคธเณีมวเบ็ธปู้แถธของข้าฝเจ้าเฝื่อเข้าย่วภบยะชุภแฤะออกเสีมงฤงคะแธธแถธข้าฝเจ้ าใธกายบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบยะจ าบี  
2557 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ถนนบางนา - 
ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หยือถี่จะฝึงเฤ่ือธไบใธวัธ เวฤา แฤะสตาธถี่อื่ธณ้วม 

(4)   ข้าฝเจ้าขอภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธแถธขา้ฝเจ้าใธกายบยะชุภคยั้งธี้ ณังธี้             
วาระที่  1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2557 

    (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทฝิิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถกุบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

   (ข) ให้ปู้ยันภอนฉธัถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

    เห็ธณ้วม           ไภ่เห็ธณ้วม     งณออกเสีมง 
 
 
 

  แนน ข. อากรแสตมป์ 20.-บาท 

โปรดกา
เคร่ืองหมาย
หน้าชื่อผู้ รับ
มอบฉันทะ

เพียงช่ือเดียว 
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เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557

         

หนังสือมอบฉันทะ 

     
       เขีมธถี่................................................................................................... 
       วัธถี่.................เณือธ..................................ฝ.ศ..................................... 

       
 (1) ข้าฝเจ้า.................................................................................................  สัญชาดิ................................................................................. 
อมู่น้าธเฤขถี่..................................... ตธธ...................................................ด านฤ/ แขวง.................................................................................. 
อ าเฟอ / เขด...................................................... จังหวัณ........................................ ยหัสไบยษฒีม์....................................................................... 
  
 (2) เบ็ธปู้ตือหุ้ธของ                   นยิษัถ แฝยธณ้า จิวเวฤย่ี จ ากัณ (ภหาชธ)                                                                                                
โณมตือหุ้ธสาภัญจ าธวธถั้งสิ้ธยวภ..................................................หุ้ธ แฤะออกเสีมงฤงคะแธธไณ้เถ่ากัน........................... เสีมง 
  
 (3) ขอภอนฉัธถะให ้
 (1) ..........................................................................................อามุ .......................บี อมู่น้าธเฤขถี่............................................................. 
ตธธ.............................................ด านฤ / แขวง...............................................อ าเฟอ / เขด...................................................................................... 
จังหวัณ.........................................ยหัสไบยษฒีม์...............................................หยือ 
 (2) ..........................................................................................อามุ .......................บี อมู่น้าธเฤขถี่............................................................. 
ตธธ............................................ด านฤ / แขวง...............................................อ าเฟอ / เขด....................................................................................... 
จังหวัณ.........................................ยหัสไบยษฒีม์...............................................หยือ 
 (3) ..........................................................................................อามุ .......................บี อมู่น้าธเฤขถี่............................................................. 
ตธธ............................................ด านฤ / แขวง...............................................อ าเฟอ / เขด....................................................................................... 
จังหวัณ.........................................ยหัสไบยษฒีม์...............................................            
              

คธหธึ่งคธใณเฝีมงคธเณีมวเบ็ธปู้แถธของข้าฝเจ้าเฝื่อเข้าบยะชุภแฤะออกเสีมงฤงคะแธธแถธข้าฝเจ้าใธกายบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธ
บยะจ าบี 2557 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ถนน 
บางนา - ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หยือถี่จะฝึงเฤ่ือธไบใธวัธ เวฤา แฤะสตาธถี่อื่ธณ้วม 
  
 กิจกายใณถีปู่้ยันภอนฉัธถะกยะถ าไบใธกายบยะชุภธั้ธ ให้ตอืเสภือธว่า ข้าฝเจ้าไณ้กยะถ าเองถุกบยะกาย 
  
       ฤงชื่อ...................................................................... ปู้ภอนฉัธถะ 
        (..........................................................)                               
       ฤงชื่อ...................................................................... ปู้ยันภอนฉัธถะ 
                             (.............................................................)     
       ฤงชื่อ...................................................................... ปู้ยันภอนฉัธถะ 
                             (.............................................................)     

       ฤงชื่อ...................................................................... ปู้ยันภอนฉัธถะ 
                             (.............................................................)     
 
หมายเหตุ ปู้ตือหุ้ธถี่ภอนฉัธถะจะด้องภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเฝีมงยามเณีมวเบ็ธปู้เข้าบยะชุภแฤะออกเสีมงฤงคะแธธ ไภ่สาภายตแนง่แมก
จ าธวธหุ้ธให้ปู้ยันภอนฉัธถะหฤามคธเฝื่อแมกกายฤงคะแธธเสีมงไณ ้

 
 
 

 

  แบบ ก. อากรแสตมป์ 20.-บาท 


 

         

หนังสือมอบฉันทะ 

     
 

เขีมธถี่............................................................................................. ....................... 
      วัธถี่............เณือธ.............................................ฝ.ศ............................................... 
        

1) ข้าฝเจ้า.................................................................................................สัญชาด.ิ......................................................................................... 
อมู่น้าธเฤขถี่..............................................ตธธ...................................................ด านฤ/แขวง..................................................................................... 
อ าเฟอ/เขด.............................................. .จังหวัณ................................................ยหัสไบยษฒีม์.................................................................................. 
 

(2) เบ็ธปู้ตือหุ้ธของนยษิัถ แฝยธณา้ จิวเวฤย่ี จ ากัณ (ภหาชธ)                      
โณมตือหุ้ธสาภัญจ าธวธถั้งสิ้ธยวภ....................................................หุ้ธแฤะออกเสีมงฤงคะแธธไณ้เถ่ากัน............................................เสีมง 
 

(3) ขอภอนฉัธถะให ้           
     1......................................................................................................................................................อามุ.............................................บี    
อมู่น้าธเฤขถี่.........................................ตธธ......................................................................ด านฤ/แขวง........................................................................ 
อ าเฟอ/เขด..........................................จังหวัณ...................................................................ยหัสไบยษฒีม์................................................................หยือ 
     2.......................................................................................................................................................อาม.ุ..........................................บี    
อมู่น้าธเฤขถี่.........................................ตธธ......................................................................ด านฤ/แขวง........................................................................ 
อ าเฟอ/เขด..........................................จังหวัณ....................................................................ยหัสไบยษฒีม์...............................................................หยือ 
      3.........................................................................................................................................................อามุ.........................................บี    
อมู่น้าธเฤขถี่.........................................ตธธ......................................................................ด านฤ/แขวง....................................................................... 
อ าเฟอ/เขด..........................................จังหวัณ...................................................................ยหัสไบยษฒีม์...............................................................หยือ 
 
กยยภกายอิสยะเบ็ธปู้ยันภอนณังธี้ :- 

          1. ธามวียะชัม ดัธดิกุฤ  กยยภกาย/บยะทาธกยยภกายดยวจสอน        อามุ 72 บี 
               อมู่น้าธเฤขถี่ 29 ตธธสิยิทย ซอม 2 แขวงนางฝฤัณ เขดนางฝฤัณ กยุงเถฝฯ 10700   

หยือ    2. ธางยวิฏา ฝงศ์ธุชิด  กยยภกาย / กยยภกายดยวจสอน            อามุ 64 บ ี
             อมู่น้าธเฤขถี่ 5/208 ฤ าฤูกกา 71 ตธธฤ าฤูกกา แขวงนึงฤาณสวาม เขดฤ าฤูกกา บถุภทาธี 12150 

หยือ    3. ธามจ าธงค์  วัฑธเกส  กยยภกาย / กยยภกายดยวจสอน            อามุ 62 บ ี              
     อมู่น้าธเฤขถี่ 99 ซ.แนยิ่ง 3 แขวงนางธา เขดนางธา กยุงเถฝฯ 10260 

 
คธหธ่ึงคธใณเฝีมงคธเณีมวเบ็ธปู้แถธของข้าฝเจ้าเฝื่อเข้าย่วภบยะชุภแฤะออกเสีมงฤงคะแธธแถธข้าฝเจ้ าใธกายบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบยะจ าบี  
2557 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ถนนบางนา - 
ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หยือถี่จะฝึงเฤ่ือธไบใธวัธ เวฤา แฤะสตาธถี่อื่ธณ้วม 

(4)   ข้าฝเจ้าขอภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธแถธขา้ฝเจ้าใธกายบยะชุภคยั้งธี้ ณังธี้             
วาระที่  1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2557 

    (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทฝิิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถกุบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

   (ข) ให้ปู้ยันภอนฉธัถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

    เห็ธณ้วม           ไภ่เห็ธณ้วม     งณออกเสีมง 
 
 
 

  แนน ข. อากรแสตมป์ 20.-บาท 

โปรดกา
เคร่ืองหมาย
หน้าชื่อผู้ รับ
มอบฉันทะ

เพียงช่ือเดียว 


 



40 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557         

วาระที่  2   รับทราบรายงานประจ าปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท 

  (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาลฤะฤงภดิลถธขา้ฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

  (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

    เห็ธณ้วม       ไภ่เหธ็ณ้วม   งณออกเสีมง 
วาระที่  3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

   (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทฝิิจายฒาลฤะฤงภดิลถธข้าฝเจ้าไณ้ถกุบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

   (ข) ให้ปู้ยันภอนฉธัถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณัง ธี ้

     เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม   งณออกเสีมง 
วาระที่  4   พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557     

   (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทฝิิจายฒาลฤะฤงภดิลถธข้าฝเจ้าไณ้ถกุบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

   (ข) ให้ปู้ยันภอนฉธัถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

     เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม   งณออกเสีมง 
วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิม 410,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 409,529,000 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญ  

จดทะเบียนที่คงเหลือจากการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) ซึ่งผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 471,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน 

   (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทฝิิจายฒาลฤะฤงภดิลถธข้าฝเจ้าไณ้ถกุบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

   (ข) ให้ปู้ยันภอนฉธัถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม   งณออกเสีมง 
วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท 

   (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทฝิิจายฒาลฤะฤงภดิลถธข้าฝเจ้าไณ้ถกุบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

   (ข) ให้ปู้ยันภอนฉธัถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

      เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม   งณออกเสีมง 
วาระที่  7  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

   (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทฝิิจายฒาลฤะฤงภดิลถธข้าฝเจ้าไณ้ถกุบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

   (ข) ให้ปู้ยันภอนฉธัถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี ้

  กายลด่งดั้งกยยภกายถั้งชุณ 

    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง  

  กายลด่งดั้งกยยภกายเบ็ธยามนคุคฤ 

   ธามวียะชัม ดัธดิกุฤ    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม   งณออกเสีมง 

 ธามบยาโภถม ์ เดีมสุวยยฒ์   เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม   งณออกเสีมง 

   ธางยวิฏา ฝงศ์ธุชิด    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม   งณออกเสีมง 
วาระที่  8  พิจารณาอนุมัตกิ าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2557 

  (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝจิายฒาลฤะฤงภดิลถธขา้ฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

  (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
 
 
  


 

         

วาระที่  9  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผูส้อบบัญชีประจ าปี 2558 และก าหนดค่าสอบบัญชี  

   (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทฝิิจายฒาลฤะฤงภดิลถธข้าฝเจ้าไณ้ถกุบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

   (ข) ให้ปู้ยันภอนฉธัถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
วาระที่ 10  เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี) 

 (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาลฤะฤงภดิลถธขา้ฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

 (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของขา้ฝเจ้า ณังธี้ 
 

     เห็ธณ้วม        ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
(5) กายฤงคะลธธเสีมงของปู้ยันภอนฉัธถะใธวายะใณถี่ไภ่เบ็ธไบดาภถี่ยะนุไว้ใธหธังสือภอนฉัธถะธี้ให้ตือว่ากายฤงคะลธธเสีมง

ธั้ธไภ่ตูกด้อง ลฤะไภ่ใช่เบ็ธกายฤงคะลธธเสีมงของข้าฝเจ้าใธฏาธะปู้ตือหุ้ธ 
(6) ใธกยฒีถี่ข้าฝเจ้าไภ่ไณ้ยะนุควาภบยะสงค์ใธกายออกเสีมงฤงคะลธธใธวายะใณไว้หยือยะนุไว้ไภ่ชัณเจธหยือใธกยฒีถี่ถี่บยะชุภ 

กายฝิจายฒาหยือฤงภดิใธเยื่องใณธอกเหธือจากเยื่องถี่ยะนุไว้ข้างด้ธ ยวภตึงกยฒีถี่ภีกายลก้ไขเบฤี่มธลบฤงหยือเฝิ่ภ เดิภข้อเถ็จจยิงบยะกายใณ ให้
ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาลฤะฤงภดิลถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

 
     กิจกายใณถี่ปู้ยันภอนฉัธถะไณ้กยะถ าไบใธกายบยะชุภ เว้ธลด่กยฒีถี่ปู้ยันภอนฉัธถะไภ่ออกเสีมงดาภถี่ข้าฝเจ้ายะนุใธหธังสือภอนฉัธถะให้ตือ
เสภือธว่าข้าฝเจ้าไณ้กยะถ าเองถุกบยะกาย 

 
      ฤงชื่อ......................................................................ปู้ภอนฉัธถะ  
              (.....................................................................)                
       
      ฤงชื่อ........................................................................ปู้ยันภอนฉัธถะ 
                   (......................................................................)     
        
      ฤงชื่อ.........................................................................ปู้ยันภอนฉัธถะ 
                   (......................................................................)     
        
      ฤงชื่อ.........................................................................ปู้ยันภอนฉัธถะ 
                   (......................................................................)     
หมายเหตุ  

1. ปู้ตือหุ้ธถี่ภอนฉัธถะจะด้องภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเฝีมงยามเณีมวเบ็ธปู้เข้าบยะชุภลฤะออกเสีมงฤงคะลธธไภ่สาภายตลนง่ลมก  
2. จ าธวธหุ้ธให้ปู้ยันภอนฉัธถะหฤามคธเฝื่อลมกกายฤงคะลธธเสีมงไณ้ 
3. วายะเฤือกดั้งกยยภกายสาภายตเฤือกดั้งกยยภกายถั้งชณุหยือเฤือกดั้งกยยภกายเบ็ธยามนุคคฤ 
4. ใธกยฒีถี่ภีวายะถี่จะฝิจายฒาใธกายบยะชุภภากกวา่วายะถี่ยะนุไว้ข้างด้ธปู้ภอนฉัธถะสาภายตยะนุเฝิ่ภเดิภไณ้ใธในบยะจ าด่อลนน 

    หธังสือภอนฉัธถะลนน ข. ดาภลธน 
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วาระที่  2   รับทราบรายงานประจ าปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท 

  (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาลฤะฤงภดิลถธขา้ฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

  (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

    เห็ธณ้วม       ไภ่เหธ็ณ้วม   งณออกเสีมง 
วาระที่  3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

   (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทฝิิจายฒาลฤะฤงภดิลถธข้าฝเจ้าไณ้ถกุบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

   (ข) ให้ปู้ยันภอนฉธัถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณัง ธี ้

     เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม   งณออกเสีมง 
วาระที่  4   พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557     

   (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทฝิิจายฒาลฤะฤงภดิลถธข้าฝเจ้าไณ้ถกุบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

   (ข) ให้ปู้ยันภอนฉธัถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

     เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม   งณออกเสีมง 
วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิม 410,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 409,529,000 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญ  

จดทะเบียนที่คงเหลือจากการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) ซึ่งผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 471,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน 

   (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทฝิิจายฒาลฤะฤงภดิลถธข้าฝเจ้าไณ้ถกุบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

   (ข) ให้ปู้ยันภอนฉธัถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม   งณออกเสีมง 
วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท 

   (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทฝิิจายฒาลฤะฤงภดิลถธข้าฝเจ้าไณ้ถกุบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

   (ข) ให้ปู้ยันภอนฉธัถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

      เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม   งณออกเสีมง 
วาระที่  7  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

   (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทฝิิจายฒาลฤะฤงภดิลถธข้าฝเจ้าไณ้ถกุบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

   (ข) ให้ปู้ยันภอนฉธัถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี ้

  กายลด่งดั้งกยยภกายถั้งชุณ 

    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง  

  กายลด่งดั้งกยยภกายเบ็ธยามนคุคฤ 

   ธามวียะชัม ดัธดิกุฤ    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม   งณออกเสีมง 

 ธามบยาโภถม ์ เดีมสุวยยฒ์   เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม   งณออกเสีมง 

   ธางยวิฏา ฝงศ์ธุชิด    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม   งณออกเสีมง 
วาระที่  8  พิจารณาอนุมัตกิ าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2557 

  (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝจิายฒาลฤะฤงภดิลถธขา้ฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

  (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
 
 
  


 

         

วาระที่  9  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผูส้อบบัญชีประจ าปี 2558 และก าหนดค่าสอบบัญชี  

   (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทฝิิจายฒาลฤะฤงภดิลถธข้าฝเจ้าไณ้ถกุบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

   (ข) ให้ปู้ยันภอนฉธัถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
วาระที่ 10  เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี) 

 (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาลฤะฤงภดิลถธขา้ฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

 (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของขา้ฝเจ้า ณังธี้ 
 

     เห็ธณ้วม        ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
(5) กายฤงคะลธธเสีมงของปู้ยันภอนฉัธถะใธวายะใณถี่ไภ่เบ็ธไบดาภถี่ยะนุไว้ใธหธังสือภอนฉัธถะธี้ให้ตือว่ากายฤงคะลธธเสีมง

ธั้ธไภ่ตูกด้อง ลฤะไภ่ใช่เบ็ธกายฤงคะลธธเสีมงของข้าฝเจ้าใธฏาธะปู้ตือหุ้ธ 
(6) ใธกยฒีถี่ข้าฝเจ้าไภ่ไณ้ยะนุควาภบยะสงค์ใธกายออกเสีมงฤงคะลธธใธวายะใณไว้หยือยะนุไว้ไภ่ชัณเจธหยือใธกยฒีถี่ถี่บยะชุภ 

กายฝิจายฒาหยือฤงภดิใธเยื่องใณธอกเหธือจากเยื่องถี่ยะนุไว้ข้างด้ธ ยวภตึงกยฒีถี่ภีกายลก้ไขเบฤี่มธลบฤงหยือเฝิ่ภ เดิภข้อเถ็จจยิงบยะกายใณ ให้
ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาลฤะฤงภดิลถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

 
     กิจกายใณถี่ปู้ยันภอนฉัธถะไณ้กยะถ าไบใธกายบยะชุภ เว้ธลด่กยฒีถี่ปู้ยันภอนฉัธถะไภ่ออกเสีมงดาภถี่ข้าฝเจ้ายะนุใธหธังสือภอนฉัธถะให้ตือ
เสภือธว่าข้าฝเจ้าไณ้กยะถ าเองถุกบยะกาย 

 
      ฤงชื่อ......................................................................ปู้ภอนฉัธถะ  
              (.....................................................................)                
       
      ฤงชื่อ........................................................................ปู้ยันภอนฉัธถะ 
                   (......................................................................)     
        
      ฤงชื่อ.........................................................................ปู้ยันภอนฉัธถะ 
                   (......................................................................)     
        
      ฤงชื่อ.........................................................................ปู้ยันภอนฉัธถะ 
                   (......................................................................)     
หมายเหตุ  

1. ปู้ตือหุ้ธถี่ภอนฉัธถะจะด้องภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเฝีมงยามเณีมวเบ็ธปู้เข้าบยะชุภลฤะออกเสีมงฤงคะลธธไภ่สาภายตลนง่ลมก  
2. จ าธวธหุ้ธให้ปู้ยันภอนฉัธถะหฤามคธเฝื่อลมกกายฤงคะลธธเสีมงไณ้ 
3. วายะเฤือกดั้งกยยภกายสาภายตเฤือกดั้งกยยภกายถั้งชณุหยือเฤือกดั้งกยยภกายเบ็ธยามนุคคฤ 
4. ใธกยฒีถี่ภีวายะถี่จะฝิจายฒาใธกายบยะชุภภากกวา่วายะถี่ยะนุไว้ข้างด้ธปู้ภอนฉัธถะสาภายตยะนุเฝิ่ภเดิภไณ้ใธในบยะจ าด่อลนน 

    หธังสือภอนฉัธถะลนน ข. ดาภลธน 
 
 
 
 
 
 
 
 


 



42 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557         

         อากยลสดภบ์ 20.-นาถ         
แบบหนังสือมอบฉันทะ 

ลนนถี่ใช้เฉฝาะกยฒีปู้ตือหุธ้เบ็ธปู้ฤงถุธด่างบยะเถศลฤะลด่งดั้งให้คัสโดเณีมธ (Custodian) ใธบยะเถศไถมเบ็ธปู้ยันผากลฤะณูลฤหุ้ธ 
       

เขีมธถี่.................................................................................................................... 
      วัธถี่............เณือธ.............................................ฝ.ศ................................................  
        

(1) ข้าฝเจ้า................................................................................................................................................................................................ 
ส าธักงาธดั้งอมู่เฤขถี.่..............................................ตธธ.....................................................ด านฤ/ลขวง...................................................................... 
อ าเฟอ/เขด..................................................จังหวัณ.............................................................ยหัสไบยษฒีม์..................................................................... 
ใธฏาธะปู้บยะกอนทุยกิจเบ็ธปู้ยันผากลฤะณูลฤหุ้ธ (Custodian) ให้กัน........................................................................................................................ 
ซึ่งเบ็ธปู้ตือหุ้ธของนยษิัถ...................................................................................................................................................จ ากัณ (ภหาชธ) 
โณมตือหุ้ธสาภัญจ าธวธถั้งสิ้ธยวภ......................................................หุ้ธลฤะออกเสีมงฤงคะลธธไณ้เถ่ากัน..........................................เสีมง 
 
 (2) ขอภอนฉัธถะให ้          
      1............................................................................................................................ .........................อาม.ุ...........................................บี    
อมู่น้าธเฤขถี่.........................................ตธธ...................................................ด านฤ/ลขวง........................................................................................... 
อ าเฟอ/เขด..........................................จังหวัณ................................................ยหัสไบยษฒีม์...................................................................................หยือ 
 2......................................................................................................................................................อาม.ุ.........................................บี    
อมู่น้าธเฤขถี่.....................................ตธธ......................................................ด านฤ/ลขวง............................................................................................ 
อ าเฟอ/เขด.......................................จังหวัณ..................................................ยหัสไบยษฒีม์....................................................................................หยือ 
       3.......................................................................................................................... ..............................อาม.ุ........................................บี    
อมู่น้าธเฤขถี่.....................................ตธธ.....................................................ด านฤ/ลขวง............................................................................................. 
อ าเฟอ/เขด.......................................จังหวัณ..................................................ยหัสไบยษฒีม์...........................................................................................  
คธหธึ่งคธใณ เฝีมงคธเณีมวเบ็ธปู้ลถธของข้าฝเจ้าเฝื่อเข้าย่วภบยะชุภลฤะออกเสีมงฤงคะลธธลถธข้าฝเจ้าใธกายบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบยะจ าบี  
2557 ในวันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ถนนบางนา - 
ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพมหานคร  หยือถี่จะฝึงเฤ่ือธไบใธวัธ เวฤา ลฤะสตาธถี่อื่ธณ้วม 

(3) ข้าฝเจ้าขอภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉธัถะเข้าย่วภบยะชุภลฤะออกเสีมงฤงคะลธธใธคยั้งธี้ ณังธี ้  

   ภอนฉัธถะดาภจ าธวธหุ้ธถั้งหภณถี่ตือลฤะภีสิถทิออกเสีมงฤงคะลธธไณ้ 

   ภอนฉัธถะนางส่วธ คือ 

    หุ้ธสาภัญ...................................หุ้ธ ลฤะภีสิถทิออกเสีมงฤงคะลธธไณ.้..........................เสีมง 

        หุ้ธนุยิภสิถทิ..............................หุ้ธ ลฤะภีสิถทิออกเสีมงฤงคะลธธไณ.้..........................เสีมง 
        ยวภสิถทิออกเสีมงฤงคะลธธไณ้ถั้งหภณ.............................เสีมง          

(4) ข้าฝเจ้าขอภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉธัถะออกเสีมงฤงคะลธธลถธข้าฝเจ้าใธกายบยะชุภคยั้งธี้ ณังธี้ 

วาระที่  1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2557 

   (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทฝิิจายฒาลฤะฤงภดิลถธข้าฝเจ้าไณ้ถกุบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

   (ข) ให้ปู้ยันภอนฉธัถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

    เห็ธณ้วม        ไภ่เห็ธณ้วม     งณออกเสีมง 
วาระที่  2   รับทราบรายงานประจ าปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท 

   (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทฝิิจายฒาลฤะฤงภดิลถธข้าฝเจ้าไณ้ถกุบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

   (ข) ให้ปู้ยันภอนฉธัถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 


 

ลนน ค. 

         

วาระที่  3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

   (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทฝิิจายฒาลฤะฤงภดิลถธข้าฝเจ้าไณ้ถกุบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

   (ข) ให้ปู้ยันภอนฉธัถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณัง ธี้ 

    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
วาระที่  4   พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557     

   (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทฝิิจายฒาลฤะฤงภดิลถธข้าฝเจ้าไณ้ถกุบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

   (ข) ให้ปู้ยันภอนฉธัถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

     เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิม 410,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 409,529,000 บาท โดยวิธีตัด หุ้น

สามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) ซึ่งผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิ
เป็นหุ้นสามัญจ านวน 471,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียน 

   (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทฝิิจายฒาลฤะฤงภดิลถธข้าฝเจ้าไณ้ถกุบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

   (ข) ให้ปู้ยันภอนฉธัถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

     เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
วาระที่  6   พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท 

   (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทฝิิจายฒาลฤะฤงภดิลถธข้าฝเจ้าไณ้ถกุบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

   (ข) ให้ปู้ยันภอนฉธัถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

      เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
วาระที่  7    พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

   (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทฝิิจายฒาลฤะฤงภดิลถธข้าฝเจ้าไณ้ถกุบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

   (ข) ให้ปู้ยันภอนฉธัถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

  กายลด่งดั้งกยยภกายถั้งชุณ 

      เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง  

  กายลด่งดั้งกยยภกายเบ็ธยามนคุคฤ 

   ธามวียะชัม ดัธดิกุฤ    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม   งณออกเสีมง 

 ธามบยาโภถม ์ เดีมสุวยยฒ์   เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม   งณออกเสีมง 

   ธางยวิฏา ฝงศ์ธุชิด    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม   งณออกเสีมง 
วาระที่  8  พิจารณาอนุมัติก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2557 

   (ก) ใหปู้้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝจิายฒาลฤะฤงภดิลถธขา้ฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

   (ข) ให้ปู้ยันภอนฉธัถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
วาระที่  9  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผูส้อบบัญชีประจ าปี 2558 และก าหนดค่าสอบบัญชี  

   (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทฝิิจายฒาลฤะฤงภดิลถธข้าฝเจ้าไณ้ถกุบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

   (ข) ให้ปู้ยันภอนฉธัถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

          เห็ธณ้วม        ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
 
 
 


 

แบบ ค.
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         อากยลสดภบ์ 20.-นาถ         
แบบหนังสือมอบฉันทะ 

ลนนถี่ใช้เฉฝาะกยฒีปู้ตือหุธ้เบ็ธปู้ฤงถุธด่างบยะเถศลฤะลด่งดั้งให้คัสโดเณีมธ (Custodian) ใธบยะเถศไถมเบ็ธปู้ยันผากลฤะณูลฤหุ้ธ 
       

เขีมธถี่.................................................................................................................... 
      วัธถี่............เณือธ.............................................ฝ.ศ................................................  
        

(1) ข้าฝเจ้า................................................................................................................................................................................................ 
ส าธักงาธดั้งอมู่เฤขถี.่..............................................ตธธ.....................................................ด านฤ/ลขวง...................................................................... 
อ าเฟอ/เขด..................................................จังหวัณ.............................................................ยหัสไบยษฒีม์..................................................................... 
ใธฏาธะปู้บยะกอนทุยกิจเบ็ธปู้ยันผากลฤะณูลฤหุ้ธ (Custodian) ให้กัน........................................................................................................................ 
ซึ่งเบ็ธปู้ตือหุ้ธของนยษิัถ...................................................................................................................................................จ ากัณ (ภหาชธ) 
โณมตือหุ้ธสาภัญจ าธวธถั้งสิ้ธยวภ......................................................หุ้ธลฤะออกเสีมงฤงคะลธธไณ้เถ่ากัน..........................................เสีมง 
 
 (2) ขอภอนฉัธถะให ้          
      1............................................................................................................................ .........................อาม.ุ...........................................บี    
อมู่น้าธเฤขถี่.........................................ตธธ...................................................ด านฤ/ลขวง........................................................................................... 
อ าเฟอ/เขด..........................................จังหวัณ................................................ยหัสไบยษฒีม์...................................................................................หยือ 
 2......................................................................................................................................................อาม.ุ.........................................บี    
อมู่น้าธเฤขถี่.....................................ตธธ......................................................ด านฤ/ลขวง............................................................................................ 
อ าเฟอ/เขด.......................................จังหวัณ..................................................ยหัสไบยษฒีม์....................................................................................หยือ 
       3.......................................................................................................................... ..............................อาม.ุ........................................บี    
อมู่น้าธเฤขถี่.....................................ตธธ.....................................................ด านฤ/ลขวง............................................................................................. 
อ าเฟอ/เขด.......................................จังหวัณ..................................................ยหัสไบยษฒีม์...........................................................................................  
คธหธึ่งคธใณ เฝีมงคธเณีมวเบ็ธปู้ลถธของข้าฝเจ้าเฝื่อเข้าย่วภบยะชุภลฤะออกเสีมงฤงคะลธธลถธข้าฝเจ้าใธกายบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบยะจ าบี  
2557 ในวันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ถนนบางนา - 
ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพมหานคร  หยือถี่จะฝึงเฤ่ือธไบใธวัธ เวฤา ลฤะสตาธถี่อื่ธณ้วม 

(3) ข้าฝเจ้าขอภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉธัถะเข้าย่วภบยะชุภลฤะออกเสีมงฤงคะลธธใธคยั้งธี้ ณังธี ้  

   ภอนฉัธถะดาภจ าธวธหุ้ธถั้งหภณถี่ตือลฤะภีสิถทิออกเสีมงฤงคะลธธไณ้ 

   ภอนฉัธถะนางส่วธ คือ 

    หุ้ธสาภัญ...................................หุ้ธ ลฤะภีสิถทิออกเสีมงฤงคะลธธไณ.้..........................เสีมง 

        หุ้ธนุยิภสิถทิ..............................หุ้ธ ลฤะภีสิถทิออกเสีมงฤงคะลธธไณ.้..........................เสีมง 
        ยวภสิถทิออกเสีมงฤงคะลธธไณ้ถั้งหภณ.............................เสีมง          

(4) ข้าฝเจ้าขอภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉธัถะออกเสีมงฤงคะลธธลถธข้าฝเจ้าใธกายบยะชุภคยั้งธี้ ณังธี้ 

วาระที่  1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2557 

   (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทฝิิจายฒาลฤะฤงภดิลถธข้าฝเจ้าไณ้ถกุบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

   (ข) ให้ปู้ยันภอนฉธัถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

    เห็ธณ้วม        ไภ่เห็ธณ้วม     งณออกเสีมง 
วาระที่  2   รับทราบรายงานประจ าปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท 

   (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทฝิิจายฒาลฤะฤงภดิลถธข้าฝเจ้าไณ้ถกุบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

   (ข) ให้ปู้ยันภอนฉธัถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 


 

ลนน ค. 

         

วาระที่  3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

   (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทฝิิจายฒาลฤะฤงภดิลถธข้าฝเจ้าไณ้ถกุบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

   (ข) ให้ปู้ยันภอนฉธัถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณัง ธี้ 

    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
วาระที่  4   พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557     

   (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทฝิิจายฒาลฤะฤงภดิลถธข้าฝเจ้าไณ้ถกุบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

   (ข) ให้ปู้ยันภอนฉธัถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

     เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิม 410,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 409,529,000 บาท โดยวิธีตัด หุ้น

สามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) ซึ่งผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิ
เป็นหุ้นสามัญจ านวน 471,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียน 

   (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทฝิิจายฒาลฤะฤงภดิลถธข้าฝเจ้าไณ้ถกุบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

   (ข) ให้ปู้ยันภอนฉธัถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

     เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
วาระที่  6   พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท 

   (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทฝิิจายฒาลฤะฤงภดิลถธข้าฝเจ้าไณ้ถกุบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

   (ข) ให้ปู้ยันภอนฉธัถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

      เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
วาระที่  7    พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

   (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทฝิิจายฒาลฤะฤงภดิลถธข้าฝเจ้าไณ้ถกุบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

   (ข) ให้ปู้ยันภอนฉธัถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

  กายลด่งดั้งกยยภกายถั้งชุณ 

      เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง  

  กายลด่งดั้งกยยภกายเบ็ธยามนคุคฤ 

   ธามวียะชัม ดัธดิกุฤ    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม   งณออกเสีมง 

 ธามบยาโภถม ์ เดีมสุวยยฒ์   เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม   งณออกเสีมง 

   ธางยวิฏา ฝงศ์ธุชิด    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม   งณออกเสีมง 
วาระที่  8  พิจารณาอนุมัติก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2557 

   (ก) ใหปู้้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝจิายฒาลฤะฤงภดิลถธขา้ฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

   (ข) ให้ปู้ยันภอนฉธัถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
วาระที่  9  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผูส้อบบัญชีประจ าปี 2558 และก าหนดค่าสอบบัญชี  

   (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทฝิิจายฒาลฤะฤงภดิลถธข้าฝเจ้าไณ้ถกุบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

   (ข) ให้ปู้ยันภอนฉธัถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

          เห็ธณ้วม        ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
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วาระที่ 10  เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี) 

  (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาลฤะฤงภดิลถธขา้ฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

  (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของขา้ฝเจ้า ณังธี้ 

         เห็ธณ้วม    ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
  (5) กายฤงคะลธธเสีมงของปู้ยันภอนฉัธถะใธวายะใณถี่ไภ่เบ็ธไบดาภถี่ยะนุไว้ใธหธังสือภอนฉัธถะธี้ให้ตือว่ากายฤงคะลธธเสีมงธั้ธไภ่
ตูกด้องลฤะไภ่ตือเบ็ธกายฤงคะลธธเสีมงของปู้ตือหุ้ธ 

(6) ใธกยฒีถี่ข้าฝเจ้าไภ่ไณ้ยะนุควาภบยะสงค์ใธกายออกเสีมงฤงคะลธธใธวายะใณไว้หยือยะนุไว้ไภ่ชัณเจธหยือใธกยฒีถี่ถี่บยะชุภภีกาย
ฝิจายฒาหยือฤงภดิใธเยื่องใณธอกเหธือจากเยื่องถี่ยะนุไว้ข้างด้ธ ยวภตึงกยฒีถี่ภีกายลก้ไขเบฤี่มธลบฤงหยือเฝิ่ภเดิภข้อเถ็จจยิงบยะกายใณ ให้ปู้ยัน
ภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาลฤะฤงภดิลถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

 
กิจกายใณถี่ปู้ยันภอนฉัธถะไณ้กยะถ าไบใธกายบยะชุภ เว้ธลด่กยฒีถี่ปู้ยันภอนฉัธถะไภ่ออกเสีมงดาภถี่ข้าฝเจ้ายะนุใธหธังสือภอนฉัธถะ

ให้ตือเสภือธว่าข้าฝเจ้าไณ้กยะถ าเองถุกบยะกาย 
       

ฤงชื่อ.................................................................................ปู้ภอนฉัธถะ     
(.....................................................................)                

      
      ฤงชื่อ.............................................................................ปู้ยันภอนฉัธถะ 

     (......................................................................)     
       
      ฤงชื่อ..................................................................................ปู้ยันภอนฉัธถะ     
              (......................................................................)     
        
      ฤงชื่อ.............................................................................ปู้ยันภอนฉัธถะ      

     (....................................................................)     
หมายเหตุ  

1. หธังสือภอนฉัธถะลนน ค. ธี้ใช้เฉฝาะกยฒีถี่ปู้ตือหุ้ธถี่บยากญชื่อใธถะเนีมธหุ้ธเบ็ธปุ้ฤงถุธด่างบยะเถศลฤะลด่งดั้งให้คัสโดเณีมธ 
(Custodian) ใธบยะเถศไถมเบ็ธปู้ยันผากลฤะณูลฤหุ้ธให้เถ่าธั้ธ 

2. หฤักฏาธถี่ด้องลธนฝย้อภกันหธังสือภอนฉัธถะ คือ 
(1) หธังสือภอนอ าธาจจากปู้ตือหุธ้ให้คัสโดเณีมธ (Custodian) เบ็ธปู้ณ าเธิธกายฤงธาภใธหธังสือภอนฉธัถะลถธ 

          (2) หธังสือมืธมัธว่าปู้ฤงธาภใธธังสือภอนฉธัถะไณ้ยันอธุญาดบยะกอนทุยกิจ คัสโดเณีมธ (Custodian) 
3. ปู้ตือหุ้ธถี่ภอนฉัธถะจะด้องภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเฝีมงยามเณีมวเบ็ธปู้เข้าบยะชุภลฤะออกเสีมงฤงคะลธธไภ่สาภายตลนง่ลมก

จ าธวธหุ้ธให้ปู้ยันภอนฉัธถะหฤามคธเฝื่อลมกกายฤงคะลธธเสีมงไณ ้
4. วายะเฤือกดั้งกยยภกายสาภายตเฤือกดั้งกยยภกายถั้งชณุหยือเฤือกดั้งกยยภกายเบ็ธยามนุคคฤ 
5. ใธกยฒีถี่ภีวายะถี่จะฝิจายฒาใธกายบยะชุภภากกวา่วายะถี่ยะนุไว้ข้างด้ธ ปู้ภอนฉัธถะสาภายตยะนุเฝิ่ภเดิภไณใ้ธในบยะจ าด่อลนน 

หธังสือภอนฉัธถะลนน ค. ดาภลธน  
 
 
 
 
 
 
 
 


 



45บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557

         

วาระที่ 10  เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี) 

  (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาลฤะฤงภดิลถธขา้ฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

  (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะลธธดาภควาภบยะสงค์ของขา้ฝเจ้า ณังธี้ 

         เห็ธณ้วม    ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
  (5) กายฤงคะลธธเสีมงของปู้ยันภอนฉัธถะใธวายะใณถี่ไภ่เบ็ธไบดาภถี่ยะนุไว้ใธหธังสือภอนฉัธถะธี้ให้ตือว่ากายฤงคะลธธเสีมงธ้ัธไภ่
ตูกด้องลฤะไภ่ตือเบ็ธกายฤงคะลธธเสีมงของปู้ตือหุ้ธ 

(6) ใธกยฒีถี่ข้าฝเจ้าไภ่ไณ้ยะนุควาภบยะสงค์ใธกายออกเสีมงฤงคะลธธใธวายะใณไว้หยือยะนุไว้ไภ่ชัณเจธหยือใธกยฒีถี่ถี่บยะชุภภีกาย
ฝิจายฒาหยือฤงภดิใธเยื่องใณธอกเหธือจากเยื่องถี่ยะนุไว้ข้างด้ธ ยวภตึงกยฒีถี่ภีกายลก้ไขเบฤี่มธลบฤงหยือเฝิ่ภเดิภข้อเถ็จจยิงบยะกายใณ ให้ปู้ยัน
ภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาลฤะฤงภดิลถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

 
กิจกายใณถี่ปู้ยันภอนฉัธถะไณ้กยะถ าไบใธกายบยะชุภ เว้ธลด่กยฒีถี่ปู้ยันภอนฉัธถะไภ่ออกเสีมงดาภถี่ข้าฝเจ้ายะนุใธหธังสือภอนฉัธถะ

ให้ตือเสภือธว่าข้าฝเจ้าไณ้กยะถ าเองถุกบยะกาย 
       

ฤงชื่อ.................................................................................ปู้ภอนฉัธถะ     
(.....................................................................)                

      
      ฤงชื่อ.............................................................................ปู้ยันภอนฉัธถะ 

     (......................................................................)     
       
      ฤงชื่อ..................................................................................ปู้ยันภอนฉัธถะ     
              (......................................................................)     
        
      ฤงชื่อ.............................................................................ปู้ยันภอนฉัธถะ      

     (....................................................................)     
หมายเหตุ  

1. หธังสือภอนฉัธถะลนน ค. ธี้ใช้เฉฝาะกยฒีถี่ปู้ตือหุ้ธถี่บยากญชื่อใธถะเนีมธหุ้ธเบ็ธปุ้ฤงถุธด่างบยะเถศลฤะลด่งดั้งให้คัสโดเณีมธ 
(Custodian) ใธบยะเถศไถมเบ็ธปู้ยันผากลฤะณูลฤหุ้ธให้เถ่าธั้ธ 

2. หฤักฏาธถี่ด้องลธนฝย้อภกันหธังสือภอนฉัธถะ คือ 
(1) หธังสือภอนอ าธาจจากปู้ตือหุธ้ให้คัสโดเณีมธ (Custodian) เบ็ธปู้ณ าเธิธกายฤงธาภใธหธังสือภอนฉธัถะลถธ 

          (2) หธังสือมืธมัธว่าปู้ฤงธาภใธธังสือภอนฉธัถะไณ้ยันอธุญาดบยะกอนทุยกิจ คัสโดเณีมธ (Custodian) 
3. ปู้ตือหุ้ธถี่ภอนฉัธถะจะด้องภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเฝีมงยามเณีมวเบ็ธปู้เข้าบยะชุภลฤะออกเสีมงฤงคะลธธไภ่สาภายตลนง่ลมก

จ าธวธหุ้ธให้ปู้ยันภอนฉัธถะหฤามคธเฝื่อลมกกายฤงคะลธธเสีมงไณ ้
4. วายะเฤือกดั้งกยยภกายสาภายตเฤือกดั้งกยยภกายถั้งชณุหยือเฤือกดั้งกยยภกายเบ็ธยามนุคคฤ 
5. ใธกยฒีถี่ภีวายะถี่จะฝิจายฒาใธกายบยะชุภภากกวา่วายะถี่ยะนุไว้ข้างด้ธ ปู้ภอนฉัธถะสาภายตยะนุเฝิ่ภเดิภไณใ้ธในบยะจ าด่อลนน 

หธังสือภอนฉัธถะลนน ค. ดาภลธน  
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