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สารบัญ 

 

            หน้า 
 หธังสือเชิญบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบยะจ าบี 2558          

 
 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุม  

 
 ส าเธายามงาธบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบยะจ าบี 2557           

 (บยะกอนกายฝิจายฒาวายะถี่ 1) 
 ยามงาธบยะจ าบีแฤะงนกายเงิธสิ้ธสุณ ฒ วัธถี่ 31 ทัธวาคภ 2558 ใธยูบแนนซีณี-ยอภ          ดาภแธน 

 (บยะกอนกายฝิจายฒาวายะถี่ 2 แฤะ 3)  
 ข้อภูฤเบยีมนเถีมนกายจ่ามเงิธบัธปฤบี 2554 - 2558         

 (บยะกอนกายฝิจายฒาวายะถี่ 4) 
 บยะวัดิโณมสังเขบของกยยภกายถี่ออกดาภวายะเสธอให้ปู้ตือหุ้ธเฤือกดั้ง        

    (บยะกอนกายฝิจายฒาวายะถี่ 5) 

 ยามงาธค่าดอนแถธกยยภกายนยิษัถ          
 (บยะกอนกายฝิจายฒาวายะถี่ 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 ค่าสอนนัญชีบี 2559            
     (บยะกอนกายฝิจายฒาวายะถี่ 7) 

 
เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 

 
 แนนพอย์ภฤงถะเนีมธ                 ดาภแธน 

 ค าชี้แจงวิทีกายภอนฉัธถะ กายฤงถะเนีมธ กายแสณงเอกสายเข้าบยะชุภ แฤะกายออกเสีมงฤงคะแธธ          
 ข้อภูฤกยยภกายอิสยะถี่ปู้ตือหุ้ธสาภายตฝิจายฒาให้เบ็ธปู้ยันภอนฉัธถะ       

 ข้ัธดอธกายเข้าย่วภบยะชุภ          
 ข้อนังคันนยิษัถเฉฝาะถี่เก่ีมวกันกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธ         

 แปธถี่สตาธถี่จัณบยะชุภ          
 หธังสือภอนฉัธถะแนน ก. แนน ข. แฤะแนน ค.         ดาภแธน 

 ยามงาธบยะจ าบีแฤะงนกายเงิธสิ้ธสุณ ฒ วัธถี่ 31 ทัธวาคภ 2558 ใธยูบแนนซีณี-ยอภ           ดาภแธน 

 
 

    สอนตาภยามฤะเอีมณเฝิ่ภเดิภไณ้ถี่ ส าธักงาธเฤขาธุกายนยิษัถ 
    โถยศัฝถ์  0-2769-9403 (สามดยง), 0-2769-9431 (สามดยง), 0-2769-9436 (สามดยง), 

              0-2769-9999, 0-2361-3311 ด่อ 403, 431, 436 
    โถยสาย   0-2398-2141 
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     ถะเนีมธเฤขถี่ 0107537001986 

 

ถี่ สฤ. 005/2559 
       1 ภีธาคภ 2559 

 
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558  

 
เยีมธ ถ่าธปู้ตือหุ้ธ 

 
สิ่งถี่ส่งภาณ้วม 1.   ส าเธายามงาธบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบยะจ าบี 2557 

2. ยามงาธบยะจ าบีแฤะงนกายเงิธสิ้ธสุณวัธถี่ 31 ทัธวาคภ 2558 
3. เอกสายบยะกอนกายฝิจายฒาวายะถี่ 1 แฤะ วายะถี่ 4 - 7 

4. ค าชี้แจงวิทีกายภอนฉัธถะ กายฤงถะเนีมธ กายแสณงเอกสายเข้าบยะชุภ แฤะกายออกเสีมงฤงคะแธธ 
5. ข้อภูฤกยยภกายอิสยะถี่ปู้ตือหุ้ธสาภายตฝจิายฒาให้เบ็ธปู้ยันภอนฉัธถะ 

6. ข้ัธดอธกายเข้าย่วภบยะชุภ 

7. ข้อนังคันนยิษัถเฉฝาะถี่เกี่มวกันกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธ 
8. แปธถี่สตาธถี่จัณบยะชุภ 

9. หธังสือภอนฉัธถะแนน ก. แนน ข. แฤะ แนน ค. 
10. ซองทุยกิจดอนยัน เฝื่อจัณส่งหธังสือภอนฉัธถะให้นยิษัถ (กยฒีภอนฉัธถะให้กยยภกายอิสยะ) 

 
     ณ้วมคฒะกยยภกายนยิษัถ แฝยธณ้า จิวเวฤยี่ จ ากัณ (ภหาชธ) ไณ้ภีภดิให้ก าหธณวัธประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวันพุธที่  
20 เมษายน 2559 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 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : กายบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบยะจ าบี 2557 ไณ้จัณข้ึธเภ่ือวัธถี่ 21 เภษามธ 2558 โณมไณ้ภีกายจัณถ า

ยามงาธบยะชุภฟามใธ 14 วัธธันแด่วัธบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธ ซึ่งไณ้ส่งให้ดฤาณหฤักถยัฝม์แห่ง
บยะเถศไถมแฤะกยะถยวงฝาฒิชม์ฟามใธยะมะเวฤาถี่ก าหธณแฤ้ว โณมภียามฤะเอีมณของยามงาธ

กายบยะชุภดาภ เอกสายบยะกอนกายฝิจายฒาวายะถี่ 1 
 

ควาภเห็ธคฒะกยยภกาย : คฒะกยยภกายฝิจายฒาแฤ้วเห็ธว่า ยามงาธกายบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธ ไณ้นัธถึกตูกด้องดาภควาภ

เบ็ธจยิง จึงเห็ธสภควยให้ถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธยันยองยามงาธกายบยะชุภณังกฤ่าว แฤะนยิษัถฯ ไณ้ภี
กายเปมแฝย่ยามงาธกายบยะชุภสาภัญปู้ ตือหุ้ธบยะจ า บี 2 557 ใธเว็นไซด์ของนยิษัถ 

www.pranda.com หยือ www.pranda.co.th 
 

 
 

 
 

 



2 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
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วาระที่ 2   รับทราบรายงานประจ าปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัท  

 

ข้อเถ็จจยิงแฤะเหดุปฤ : ดาภฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ ฝ.ศ. 2535 ภาดยา 113 แฤะข้อนังคันของนยิษัถ ข้อ 39 
แฤะข้อ 43 ก าหธณให้ถี่บยะชุภสาภัญบยะจ าบี ฝิจายฒายามงาธของคฒะกยยภกายถี่แสณงตึงปฤ

กายณ าเธิธงาธของนยิษัถใธยอนบีถี่ป่าธภาแฤะด้องจัณส่งยามงาธบยะจ าบีของคฒะกยยภกาย
ฝย้อภกันหธังสือธัณบยะชุภสาภัญบยะจ าบี ให้ปู้ตือหุ้ธไณ้ยันถยาน นยิษัถฯ ไณ้สยุบปฤกาย

ณ าเธิธงาธถี่ป่าธภาแฤะกายเบฤี่มธแบฤงถี่ส าคัญถี่เกิณข้ึธใธยอนบี 2558 ซึ่งบยากญอมู่ใธยามงาธ
บยะจ าบี 2558 ของนยิษัถ (Annual Report) ดาภเอกสายแธน 

 
ความเห็นคณะกรรมการ : วายะธี้เบ็ธเยื่องถี่ยามงาธเฝื่อถยาน จึงไภ่ด้องภีกายฤงภดิ 
 
วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 

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

ซึ่งก าหธณให้นยิษัถ ด้องจัณถ างนแสณงฏาธะกายเงิธแฤะงนก าไยขาณถุธ ฒ วัธส้ิธสุณของยอนบี
ของนยิษัถเสธอด่อถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธใธกายบยะชุภสาภัญบยะจ าบี เฝื่อฝิจายฒาอธุภัดิ ฝย้อภถั้งให้

ปู้สอนนัญชีดยวจสอนก่อธธ าเสธอให้ปู้ตือหุ้ธฝิจายฒาอธุภัดิ 
 

ควาภเห็ธคฒะกยยภกาย : เห็ธสภควยเสธอถี่บยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธฝิจายฒาอธุภัดิงนแสณงฏาธะกายเงิธแฤะงนก าไยขาณถุธ
บยะจ าบี 2558 สิ้ธสุณวัธถี่ 31 ทัธวาคภ 2558 ซึ่งไณป้่าธกายดยวจสอนจากปู้สอนนัญชีของนยิษัถ

ส าธักงาธ อีวาม จ ากัณ แฤะไณ้ป่าธกายฝิจายฒาจากคฒะกยยภกายดยวจสอนแฤ้ว ซึ่งแสณงฏาธะ

กายเงิธแฤะปฤกายณ าเธิธงาธของนยิษัถใธบี 2558 แฤะบี 2557 โณมสยุบสายะส าคัญ ไณ้ณังธี้ 
 

               ข้อภูฤงนแสณงฏาธะกายเงิธแฤะงนก าไยขาณถุธ (นางส่วธ) ของนยิษัถ  
             หธ่วม : ฤ้าธนาถ 

 
รายการ 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

บริษัท 

 2558 2557 2558 2557 

สิธถยัฝม์ยวภ 4,622 4,598 4,685 4,533 

หธี้สิธยวภ 2,080 1,877 1,532 1,342 

ยามไณ้ยวภ 2,924 3,341 2,031 2,412 

ก าไยส่วธถี่เบ็ธของปู้ตือหุ้ธของนยิษัถฯ (56) 146 67 147 

ก าไยส่วธถี่เบ็ธของปู้ตือหุ้ธของนยิษัถฯ     
ด่อหุ้ธ (นาถ/หุ้ธ) 

(0.1363) 0.3554 0.1639 0.3581 

 
 โณมภียามฤะเอีมณบยากญใธยามงาธบยะจ าบี 2558 (Annual Report) ซึ่งไณ้จัณส่งให้ปู้ตือหุ้ธ

ฝย้อภหธังสือเชิญบยะชุภใธคยั้งธี้ ดาภเอกสายแธน 
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วาระที่ 4   พิจารณาอนุมตัิจัดสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ส าหยันบี 2558 ปฤกายณ าเธิธงาธของนยิษัถฯ ภีก าไยส่วธถี่เบ็ธของปู้ตือหุ้ธของนยิษัถฯ จ าธวธ 
67.05 ฤ้าธนาถ ภีปฤให้นยิษัถฯ สาภายตจ่ามเงิธบัธปฤให้แก่ปู้ตือหุ้ธไณ้ ดาภธัมภาดยา 115 แห่ง

ฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ ฝ.ศ. 2535 แฤะข้อนังคันของนยิษัถข้อ 44 ธอกจากธี้นยิษัถฯ 
ไณ้จัณสยยก าไยบยะจ าบีเข้าเบ็ธเงิธส ายองดาภกญหภามย้อมฤะ 5 ของก าไยสุถทิ จธกว่าส ายองจะภี

จ าธวธเถ่ากันย้อมฤะ 10 ของถุธจณถะเนีมธ ดาภธัมภาดยา 116 แห่งฝยะยาชนัญญัดิฉนัน
เณีมวกัธ แฤะข้อนังคันของนยิษัถข้อ 45  

 
นยิษัถฯ ภีธโมนามถ่ีจะจ่ามเงิธบัธปฤใธอัดยาไภ่เกิธย้อมฤะ 60 ของก าไยจากงนกายเงิธเฉฝาะ

กิจกาย โณมคฒะกยยภกายนยิษัถ จะฝิจายฒาตึงก าไยจากกายณ าเธิธงาธ เงิธถุธหภุธเวีมธ เงิธ
ฤงถุธใธสิธถยัฝม์ตาวย เงื่อธไขถางกายเงิธ แฤะกายดั้งส ายองถุธดาภถี่กญหภามก าหธณ ถั้งใธ

บัจจุนัธแฤะใธอธาคด 
 

ความเห็นคณะกรรมการ :   คฒะกยยภกายฝิจายฒาแฤ้วเห็ธว่า ปู้ตือหุ้ธควยฝิจายฒาจัณสยยก าไย แฤะฝิจายฒาอธุภัดิจ่าม
    เงิธบัธปฤบยะจ าบีส าหยันปฤกายณ าเธิธงาธบี 2558 ณังยามฤะเอีมณด่อไบธี้  

 

   1. เสธอให้ถี่บยะชุภยันถยานกายจัณสยยเงิธก าไยสุถทิบยะจ าบีส่วธหธึ่งไว้เบ็ธถุธส ายองดาภ
กญหภามซึ่งนยิษัถฯ ไณ้จัณสยยเบ็ธถุธส ายองคยน 41 ฤ้าธนาถ 

 
   2. เสธอให้ถี่บยะชุภฝิจายฒาอธุภัดิกายจ่ามเงิธบัธปฤ ส าหยันปฤกายณ าเธิธงาธบยะจ าบี 2558 

ใธอัดยาหุ้ธฤะ 0.05 นาถ ของกิจกายถี่ไณ้ยันมกเว้ธฟาษีเงิธไณ้ธิดินุคคฤถั้งจ าธวธให้แก่ปู้ตือหุ้ธ 
ซึ่งคฒะกยยภกายนยิษัถภีภดิวัธก าหธณยามช่ือปู้ตือหุ้ธถี่ภีสิถทิยันเงิธบัธปฤใธวัธถี่ 16 ภีธาคภ 

2559 แฤะให้ยวนยวภยามช่ือดาภภาดยา 225 ของฝยะยาชนัญญัดิหฤักถยัฝม์แฤะดฤาณหฤักถยัฝม์ 
โณมวิทีบิณสภุณถะเนีมธใธวัธถี่ 17 ภีธาคภ 2559 โณมไภ่ยวภหุ้ธถี่ซื้อคืธของนยิษัถฯ แฤะก าหธณ

จ่ามเงิธบัธปฤใธวัธถี่ 9 ฝรษฟาคภ 2559 
 

ถ้ังธ้ีจ าธวธเงิธบัธปฤถี่คฒะกยยภกายนยิษัถอธุภัดิจ่ามณังกฤ่าว คิณเบ็ธย้อมฤะ 30.01 ของก าไย
ส่วธถี่เบ็ธของปู้ตือหุ้ธของนยิษัถฯ จากงนกายเงิธเฉฝาะกิจกาย  ซึ่งค าธวฒอัดยาจ่ามบัธปฤโณม

ไภ่ยวภหุ้ธถี่ซื้อคืธของนยิษัถฯ จ าธวธ 7,138,900 หุ้ธ ฒ วัธถี่ 29 กุภฟาฝัธท์ 2559 แฤะเบ็ธไบ
ดาภธโมนามกายจ่ามเงิธ บัธปฤของนยิษัถแฤะจัณสยยก าไยสุถทิส่วธถ่ีเหฤือเบ็ธก าไยสะสภของ

นยิษัถฯ 

 
ถั้งธี้ไณ้เบยีมนเถีมนกายจ่ามเงิธบัธปฤบยะจ าบี 2554 - 2558 เฝื่อบยะกอนกายฝิจายฒาดาภ

เอกสายบยะกอนกายฝิจายฒา วายะถี่ 4 
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วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ณ้วมข้อนังคันของนยิษัถฯ ข้อ 19 ก าหธณให้กยยภกายจ าธวธหธึ่งใธสาภ หยือจ าธวธ 3 คธ จาก
จ าธวธกยยภกายถั้งหภณของนยิษัถถี่ภีอมู่ 10 คธ จะด้องฝ้ธด าแหธ่งดาภวายะใธกายบยะชุภ

สาภัญปู้ตือหุ้ธบยะจ าบีถุกบี จึงด้องเสธอด่อปู้ตือหุ้ธเฝื่อฝิจายฒาแด่งดั้งกยยภกายแถธกยยภกายถี่
ออกดาภวายะ โณมปู้ตือหุ้ธสาภายตแด่งดั้งกยยภกายถี่คยนวายะกฤันเข้ายันด าแหธ่งด่ออีกวายะก็

ไณ้ โณมคฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธฝิจายฒาซึ่งไภ่ยวภกยยภกายถ่าธถี่ภีส่วธไณ้
ส่วธเสีมไณ้ฝิจายฒาแฤ้วว่ากยยภกายถั้ง 3 ถ่าธ ภีคุฒสภนัดิคยนต้วธดาภฝยะยาชนัญญัดินยิษัถ

ภหาชธจ ากัณ แฤะภีควาภยู้ ควาภสาภายต บยะสนกายฒ์ใธทุยกิจถี่เก่ีมวข้องกันกายณ าเธิธงาธ
ของนยิษัถ สาภายตถ่ีจะช่วมฝัฑธานยิษัถไณ้ จึงเห็ธควยเฤือกดั้งเบ็ธกยยภกายของนยิษัถด่ออีก

วายะหธึ่ง 
 

นยิษัถฯ ให้ปู้ตือหุ้ธเสธอช่ือนุคคฤถี่ภีคุฒสภนัดิเหภาะสภใธกายเข้ายันกายเฤือกดั้งเบ็ธกยยภกาย
ป่าธถาง Website ของนยิษัถฯ ใธช่วงเณือธดุฤาคภ - ทัธวาคภ ของถุกบี หฤักเกฒฐ์กายสยยหา

กยยภกายแฤะกายออกเสีมงฤงคะแธธณูยามฤะเอีมณไณ้ถี่ข้อนังคันนยิษัถข้อถี่ 16, 17 แฤะ 18  
 

ความเห็นคณะกรรมการ :  คฒะกยยภกายนยิษัถซึ่งไภ่ยวภกยยภกายปู้ภีส่วธไณ้เสีมไณ้ฝิจายฒาแฤ้วเห็ธชอนดาภกายฝิจายฒา
ของคฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธว่าควยเสธอให้ปู้ตือหุ้ธฝิจายฒาเฤือกดั้ง
กยยภกายถี่คยนก าหธณด้องออกดาภวายะจ าธวธ 3 คธ กฤันเข้าเบ็ธกยยภกายด่อไบอีกวายะหธึ่ง 

ณังยามช่ือด่อไบธี้ 
     1) ธามบยีณา เดีมสุวยยฒ์ 

2) ธางบยะฝีย ์ สยไกยกิดิกูฤ 
     3) ธางสาวฝิถมา เดีมสุวยยฒ์ 

 
ถั้งธี้ข้อภูฤบยะวัดิโณมสังเขบของกยยภกายถ้ังถี่เสธอเฤือกดั้งกยยภกายแถธกยยภกายถี่ด้องออก

ดาภวายะ แฤะแด่งดั้งเข้าใหภ่ บยากญดาภเอกสายบยะกอนกายฝิจายฒาวายะถี่ 5 
 
วาระที ่6   พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2559 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : หฤักเกฒฐ์กายฝิจายฒาก าหธณค่าดอนแถธกยยภกายนยิษัถ ไณ้ยันกายเสธอจากคฒะกยยภกาย
สยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ ให้ฝิจายฒา จากปฤบยะกอนกายของนยิษัถ แฤะควาภเหภาะสภ

กันฟายะหธ้าถี่ ควาภยันปิณชอน ปฤงาธแฤะปฤบยะโมชธ์ถ่ีไณ้ยันจากกยยภกายใธแด่ฤะถ่าธภา
เบ็ธเกฒฐ์ใธกายฝิจายฒา  

 

ความเห็นคณะกรรมการ : คฒะกยยภกายฝิจายฒาแฤ้วเห็ธชอนกันข้อเสธอของคฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ 
จึงขอเสธอปู้ตือหุ้ธฝิจายฒาอธุภัดิให้จัณสยยค่าดอนแถธกยยภกายบยะจ าบี 2559 จ าธวธวงเงิธไภ่

เกิธ 12.0 ฤ้าธนาถ แฤะเห็ธควยให้ยามงาธกายจ่ามปฤดอนแถธแก่คฒะกยยภกายนยิษัถ แฤะ
คฒะกยยภกายนยิหายใธบี 2559 ให้ถ่ีบยะชุภยันถยานณังยามฤะเอีมณดาภเอกสายบยะกอนกาย

ฝิจายฒาวายะถี่ 6 
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วาระที่ 7   พิจารณาอนุมตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดคา่สอบบัญชี ประจ าป ี2559 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :    ดาภนถนัญญัดิภาดยา 120 แห่งฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ ฝ.ศ. 2535 ให้ถี่บยะชุภปู้  
ตือหุ้ธสาภัญบยะจ าบีแด่งดั้งปู้สอนนัญชีแฤะก าหธณจ าธวธเงิธค่าสอนนัญชีของนยิษัถถุกบี ถั้งธี้

คฒะกยยภกายดยวจสอนไณ้ภีกยะนวธกายฝิจายฒาคัณเฤือกปู้สอนนัญชีส าหยันบี 2559 แฤะเสธอ
คฒะกยยภกายนยิษัถฝิจายฒาธ าเสธอด่อถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธเฝื่อฝิจายฒาแด่งดั้ง ปู้สอนนัญชี

บยะจ าบี 2559 แฤะก าหธณค่าสอนนัญชี โณมเสธอแด่งดั้ง ธามฒยงค์ ฝัธดาวงษ์ ปู้สอนนัญชี  
ยันอธุญาดเฤขถี่ 3315 หยือ ธางสาวศิยาฟยฒ์ เอ้ืออธัธด์กุฤ ปู้สอนนัญชียันอธุญาดเฤขถี่ 3844 

หยือ ธางสาววยาฝย บยะฟาศิยิกุฤ ปู้สอนนัญชียันอธุญาดเฤขถี่ 4579 แห่งนยิษัถ ส าธักงาธ     
อีวาม จ ากัณ เบ็ธปู้สอนนัญชีของนยิษัถฯ บยะจ าบี 2559 แฤะก าหธณค่าสอนนัญชีบยะจ าบีเบ็ธ

จ าธวธเงิธไภ่เกิธ 2.60 ฤ้าธนาถ ใธกยฒีถี่ปู้สอนนัญชีณังกฤ่าวข้างด้ธไภ่สาภายตบฎินัดิหธ้าถี่ไณ้ 
ให้นยิษัถ ส าธักงาธ อีวาม จ ากัณ จัณหาปู้สอนนัญชียันอธุญาดอ่ืธของส าธักงาธถ าหธ้าถี่

ดยวจสอนนัญชีแฤะแสณงควาภเห็ธด่องนกายเงิธของนยิษัถฯ แถธปู้สอนนัญชีณังกฤ่าวไณ้ แฤะภี
ค่านยิกายอ่ืธซึ่งเบ็ธค่าดยวจสอนนัดยส่งเสยิภกายฤงถุธจ าธวธเงิธไภ่เกิธ 0.12 ฤ้าธนาถ      

ยวภถั้งสิ้ธเบ็ธจ าธวธเงิธไภ่เกิธ 2.80 ฤ้าธนาถ 
 

โณมคฒะกยยภกายดยวจสอนภีควาภเห็ธว่านยิษัถ ส าธักงาธ อีวาม จ ากัณ ภีเคยือข่ามคยอนคฤุภ

เบ็ธถี่มอภยันใธหฤามบยะเถศ ซึ่งจะถ าให้ภาดยฏาธกายดยวจสอนนัญชีของนยิษัถ อมู่ใธยะณัน
สากฤ โณมค่าสอนนัญชีถี่เสธอเข้าภาใธบี 2559 ภีควาภสภเหดุสภปฤ แฤะปู้สอนนัญชีถั้ง 3 ยาม

ยวภตึงนยิษัถ ส าธักงาธ อีวาม จ ากัณ ไภ่ภีควาภสัภฝัธท์หยือยามกายถี่อาจก่อให้เกิณควาภขัณแม้ง
ถางปฤบยะโมชธ์กันนยิษัถแด่อม่างใณ ฝย้อภถั้งเสธอค่าสอนนัญชีของนยิษัถม่อมให้ปู้ตือหุ้ธ

ยันถยานณ้วม 
 

ความเห็นคณะกรรมการ :   คฒะกยยภกายนยิษัถฯ ฝิจายฒาแฤ้วเห็ธชอนกันกายฝิจายฒาแฤะกายเสธอแธะของคฒะกยยภกาย
ดยวจสอน ซึ่งไณ้ฝิจายฒาตึงควาภเหภาะสภด่างๆ จึงภีภดิให้ธ าเสธอถี่บยะชุภ  ปู้ตือหุ้ธฝิจายฒา

แด่งดั้ง  
 

1) ธามฒยงค์      ฝัธดาวงษ์  ปู้สอนนัญชียันอธุญาดเฤขถี่ 3315 หยือ  
(มังไภ่เคมเบธ็ปู้ฤงฤามภือช่ือใธงนกายเงิธของนยิษัถฯ) 

2) ธางสาวศิยาฟยฒ์  เอื้ออธัธด์กุฤ ปู้สอนนัญชียันอธุญาดเฤขถี่ 3844 หยือ 
(เคมเบธ็ปู้ฤงฤามภือช่ือใธงนกายเงิธของนยิษัถฯ ดั้งแด่บี 2558) 

3) ธางสาววยาฝย      บยะฟาศิยิกุฤ ปู้สอนนัญชียันอธุญาดเฤขถี่ 4579 หยือ 
(มังไภ่เคมเบธ็ปู้ฤงฤามภือช่ือใธงนกายเงิธของนยิษัถฯ) 

 
แห่งนยิษัถ ส าธักงาธ อีวาม จ ากัณ เบ็ธปู้สอนนัญชีของนยิษัถฯ บยะจ าบี 2559 แฤะก าหธณ   

ค่าสอนนัญชีบยะจ าบีเบ็ธจ าธวธเงิธไภ่เกิธ 2.60 ฤ้าธนาถ แฤะค่านยิกายอ่ืธซึ่งเบ็ธค่าดยวจสอน
นัดยส่งเสยิภกายฤงถุธจ าธวธเงิธไภ่เกิธ 0.12 ฤ้าธนาถยวภถั้งสิ้ธเบ็ธจ าธวธเงิธไภ่เกิธ 2.80 ฤ้าธ

นาถ ใธกยฒีถี่ปู้สอนนัญชีณังกฤ่าวข้างด้ธไภ่สาภายตบฎินัดิหธ้าถี่ไณ้ให้นยิษัถ ส าธักงาธ อีวาม 
จ ากัณ จัณหาปู้สอนนัญชียันอธุญาดอ่ืธของส าธักงาธถ าหธ้าถี่ดยวจสอนนัญชี แฤะแสณงวาภเห็ธ

ด่องนกายเงิธของนยิษัถแถธปู้สอนนัญชีณังกฤ่าวไณ้ถ้ังธ้ีไณ้แธนค่าสอนนัญชีเฝื่อบยะกอนกาย

ฝิจายฒาดาภ เอกสายบยะกอนกายฝิจายฒาวายะถี่ 7 
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วาระที ่8   พิจารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ดาภนถนัญญัดิภาดยา 105 แห่งฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ ฝ.ศ. 2535 ไณ้ก าหธณไว้ว่า              
“ปู้ตือหุ้ธซึ่งภีหุ้ธธันยวภกัธไณ้ไภ่ธ้อมกว่าหธึ่งใธสาภของจ าธวธหุ้ธถี่จ าหธ่ามไณ้ถั้งหภณ จะขอให้

ถี่บยะชุภฝิจายฒาเยื่องอ่ืธธอกจากถี่ก าหธณไว้ใธหธังสือธัณบยะชุภอีกก็ไณ้” 
 

ความเห็นคณะกรรมการ :   คฒะกยยภกายนยิษัถให้ควาภส าคัญใธกายจัณบยะชุภปู้ตือหุ้ธ ยวภตึงสิถทิแฤะควาภเถ่าเถีมภกัธ
ของปู้ตือหุ้ธ ณ้วมเจดธ์จ าธงค์ณังกฤ่าว ปู้ตือหุ้ธควยภีสิถทิถี่จะย่วภเสธอวายะส าหยันกายบยะชุภ  

ปู้ตือหุ้ธ จึงเห็ธควยให้เบิณยันเยื่องจากปู้ตือหุ้ธใธกายเสธอวายะกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธฤ่วงหธ้าใธช่วง
เณือธดุฤาคภ - ทัธวาคภ ของถุกบี โณมป่าธถางเว็นไซด์ของนยิษัถอม่างไภ่เบ็ธถางกาย ก่อธถี่  

ปู้ตือหุ้ธจะจัณถ าเบ็ธหธังสือตึงคฒะกยยภกายนยิษัถใธฟามหฤัง แฤะหฤังจากถ่ีคฒะกยยภกาย
ฝิจายฒาเยื่องถี่ปู้ตือหุ้ธเสธอโณมภีภดิไภ่นยยจุเบ็ธวายะกายบยะชุภ จะแจ้งให้ปู้ ตือหุ้ธถยานฝย้อภ

เหดุปฤป่าธเว็นไซด์ของนยิษัถ แฤะป่าธช่องถางเปมแฝย่ของดฤาณหฤักถยัฝม์ฯ ก่อธกายบยะชุภ 
แฤะแจ้งถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธอีกคยั้งใธวัธบยะชุภ ถั้งธี้ ใธกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธบยะจ าบี 2558 ธี้ ไภ่ภีปู้

ตือหุ้ธเสธอวายะก่อธกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธใธคยั้งธี้แด่อม่างใณคฒะกยยภกายนยิษัถไณ้ก าหธณวิที
บฎินัดิใธกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธ เฝื่อสิถทิแฤะควาภเถ่าเถีมภกัธของปู้ตือหุ้ธจึงไณ้เบิณโอกาสให้ปู้ตือ

หุ้ธไณ้ส่งค าตาภฤ่วงหธ้าแฤะกายให้ปู้ตือหุ้ธไณ้เสธอช่ือนุคคฤเฝื่อณ ายงด าแหธ่งกยยภกายฤ่วงหธ้า

ก่อธวัธบยะชุภปู้ ตือหุ้ธใธช่วงเวฤาเณีมวกัธกันกายเสธอวายะกายบยะชุภณังกฤ่าว โณม
คฒะกยยภกายฝิจายฒาดอนค าตาภของปู้ ตือหุ้ธป่าธเว็นไซด์ของนยิษัถ แฤะแจ้งให้ปู้ตือหุ้ธ

ยันถยานอีกคยั้งใธวัธบยะชุภ 
 

จึงขอเยีมธเชิญถ่าธปู้ตือหุ้ธเข้าย่วภบยะชุภดาภวัธ เวฤา แฤะสตาธถี่ณังกฤ่าว โณมฝย้อภเฝยีมงกัธ ซึ่งนยิษัถฯ จะเบิณยันฤงถะเนีมธ
ดั้งแด่เวฤา 13.00 ธ. ส าหยันปู้ตือหุ้ธถี่บยะสงค์จะเข้าย่วภบยะชุภณ้วมดธเองใธคยั้งธี้ กยุฒาธ านัดยบยะจ าดัวบยะชาชธ หยือนัดยบยะจ าดัว

ข้ายาชกาย หยือในขันข่ีภาแสณงเฝื่อสิถทิใธกายเข้าย่วภบยะชุภ หากเบ็ธปู้ตือหุ้ธถี่เบ็ธธิดินุคคฤ กยุฒาธ าหธังสือยันยองฝย้อภยันยองส าเธา
ให้ตูกด้อง 

 
หากปู้ตือหุ้ธถ่าธใณบยะสงค์จะแด่งดั้งนุคคฤอ่ืธให้เข้าย่วภบยะชุภ แฤะออกเสีมงแถธใธกายบยะชุภ โบยณกยอกข้อควาภแฤะฤง

ฤามภือช่ือใธหธังสือภอนฉัธถะถี่แธนภาธี้ แฤะบิณอากยแสดภบ์โณมตูกด้องเยีมนย้อม ส าหยันปู้ยันภอนฉัธถะถี่จะเข้าย่วภบยะชุภจะด้องธ า
เอกสายหยือหฤักฏาธเฝื่อแสณงดธใธกายเข้าย่วภบยะชุภปู้ตือหุ้ธ ดาภยามฤะเอีมณถี่แจ้งไว้ใธสิ่งถี่ส่งภาณ้วมฤ าณันถี่ 4 แฤะส่งภอนให้

เฤขาธุกายนยิษัถก่อธปู้ยันภอนฉัธถะเข้าย่วภบยะชุภ 
 

เฝื่อเบ็ธกายยักษาสิถทิแฤะปฤบยะโมชธ์ของปู้ตือหุ้ธ ใธกยฒีถี่ปู้ตือหุ้ธไภ่สาภายตเข้าย่วภบยะชุภณ้วมดธเองไณ้ แด่ภีควาภบยะสงค์  

จะภอนฉัธถะให้กยยภกายอิสยะของนยิษัถฯ ฤงภดิแถธ โบยณกยอกข้อควาภใธหธังสือภอนฉัธถะ แฤะยะนุช่ือ ธามวียะชัม  ดัธดิกุฤ 
กยยภกายอิสยะแฤะบยะทาธคฒะกยยภกายดยวจสอนของนยิษัถฯ หยือ ธางยวิฏา ฝงศ์ธุชิด กยยภกายอิสยะแฤะกยยภกายดยวจสอนของ

นยิษัถฯ หยือ ธามจ าธงค์ วัฑธเกส กยยภกายอิสยะแฤะกยยภกายดยวจสอนของนยิษัถฯ เบ็ธปู้ยันภอนฉัธถะ แฤะโบยณส่งหธังสือภอน
ฉัธถะณังกฤ่าวฝย้อภเอกสายบยะกอนไบถี่ นยิษัถ แฝยธณ้า จิวเวฤยี่ จ ากัณ (ภหาชธ) ส าธักงาธเฤขาธุกายนยิษัถ เฤขถี่ 28 ซอมนางธา -

ดยาณ 28 แขวงนางธา เขดนางธา กยุงเถฝภหาธคย 10260 แฤะให้ตึงนยิษัถก่อธวัธถี่ 20 เภษามธ 2559 จักเบ็ธฝยะคุฒมิ่ง  
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ธอกจากธั้ธเฝื่อเบ็ธกายอ าธวมควาภสะณวกด่อปู้ตือหุ้ธ นยิษัถฯ ไณ้นยิกายยตยัน-ส่ง โณมภีจุณธัณฝนถี่สธาภกีฬาฟูดิอธัธด์ ยะมะห่าง

จากถางฤงสตาธียตไพพ้า BTS (นางธา) บยะภาฒ 20 เภดย ใธช่วงเวฤา 12.30 ธ.-14.30 ธ. โณมสาภายตดิณด่อฝธักงาธขันยตไณ้ถี่ ธาม

สะอาณ บยะเสยิฏศยี เนอย์โถย. 081-756-0001 แฤะ/หยือ ธามจิดยกย เฝชยธิฤ เนอยโถย. 081-113-5533 แฤะสาภายตแจ้งฤ่วงหธ้า
ส าหยันกายใช้นยิกายยตยัน-ส่งของนยิษัถฯ ไณ้ถี่ ส าธักงาธเฤขาธุกายนยิษัถ โถย 0-2769-9403 (สามดยง) หยือ 0-2769-9431 (สามดยง) 

หยือ 0-2769-9436 (สามดยง) หยือ 0-2769-9999, 0-2361-3311 ด่อ 403, 431, 436 ยวภถั้งนยิษัถฯ ไณ้จัณถ าแปธถี่ดั้งนยิษัถฯ ส าหยัน
ถ่าธถี่บยะสงค์จะเณิธถางภาบยะชุภณ้วมดธเอง  

 
ส าหยันบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบี 2558 นยิษัถฯ ขอสงวธสิถทิ์ใธกายไภ่แจกของช าย่วมให้แก่ปู้ตือหุ้ธซึ่งเบ็ธไบดาภธโมนามด่อด้าธกาย

คอย์ยับชั่ธของนยิษัถฯ 
 

 
 

 
              ขอแสณงควาภธันตือ 

  

 
 

                             สุธัธถา    เดีมสุวยยฒ์ 
                           บยะทาธกยยภกายนยิหายกฤุ่ภ 

 
 

 
 

 
 ส านักงานเลขานุการบริษัท  

     ธามณุษิด  จงสุถทธาภฒี โถย. 0-2769-9431 (สามดยง), 0-2769-9999 หยือ 0-2361-3311 ด่อ 431 
     ธางสาวฝัชยฝย  สอธศิยิ  โถย. 0-2769-9403 (สามดยง), 0-2769-9999 หยือ 0-2361-3311 ด่อ 403 

     ธางสาวจายุวยยฒ  มอณศิฤบ  โถย. 0-2769-9436 (สามดยง), 0-2769-9999 หยือ 0-2361-3311 ด่อ 436 
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 

ของ 
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ ากัด (มหาชน) 

       
วันเวลาประชุม    

 
บยะชุภเภ่ือวัธอังคายถี่ 21 เภษามธ 2558 เวฤา 15.00 ธ. ฒ ห้องบยะชุภ Auditorium อาคาย B1 ช้ัธ 5 ของนยิษัถฯ เฤขถี่ 28 

ซอมนางธา-ดยาณ 28 แขวงนางธา เขดนางธา กยุงเถฝภหาธคย 
  

ธามกัฒชิง เถฝหัสณิธ ฒ อมุทมา ปู้จัณกายผ่ามส่ือสายองค์กย ไณ้กฤ่าวแธะธ าปู้เข้าย่วภบยะชุภโณมภีกยยภกายนยิษัถ ถี่บยึกษา 

ปู้นยิหาย แฤะปู้สอนนัญชีจากนยิษัถ ส าธักงาธ อีวาม จ ากัณ เข้าย่วภบยะชุภ ณังธี้ 
 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม   
1. ธามบยีณา เดีมสุวยยฒ์ บยะทาธกยยภกายนยิษัถ  

2. ธางบยะฝีย์ สยไกยกิดิกูฤ ยองบยะทาธกยยภกายนยิษัถ/กยยภกายกายเงิธแฤะนยิหายควาภเสี่มง/กยยภกาย 
     สยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ 

3. ธางสุธัธถา เดีมสุวยยฒ์ กยยภกายนยิษัถ/บยะทาธกยยภกายนยิหายกฤุ่ภ/ บยะทาธกยยภกายกายเงิธแฤะ 
     นยิหายควาภเสี่มง/กยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ 

4. ธางบยาฒี คุฒบยะเสยิฏ กยยภกายนยิษัถ/กยยภกายนยิหาย/กยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธแถธ 
5. ธามบยาโภถม์ เดีมสุวยยฒ์ กยยภกายนยิษัถ/กยยภกายนยิหาย/บยะทาธกยยภกายส่งเสยิภคุฒค่าย่วภแฤะ 

     ควาภยันปิณชอนด่อสังคภ/กยยภกายกายเงิธแฤะนยิหายควาภเสี่มง/กยยภกาย    
     สยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ 

6. ธางฝธิณา เดีมสุวยยฒ์ กยยภกายนยิษัถ/กยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ 
7. ธางสาวฝิถมา เดีมสุวยยฒ์  กยยภกายนยิษัถ/กยยภกายนยิหาย 

8. ธามวียะชัม ดัธดิกุฤ        กยยภกายอิสยะ/บยะทาธกยยภกายดยวจสอน/ 

บยะทาธกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ 
9. ธางยวิฏา ฝงศ์ธุชิด  กยยภกายอิสยะ/กยยภกายดยวจสอน  

10. ธามจ าธงค์ วัฑธเกส  กยยภกายอิสยะ/กยยภกายดยวจสอน 
 

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม 
1. เยือโถอธัธด์ บาธะธธถ์ ย.ธ. ถี่บยึกษาคฒะกยยภกายนยิษัถ 

2. ธางสยิดา นุธธาค  ถี่บยึกษาคฒะกยยภกายนยิษัถ 
 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
 1. ธามชธัดต์ สยไกยกิดิกูฤ  กยยภกายนยิหาย/กยยภกายกายเงิธแฤะนยิหายควาภเสี่มง 

2. ธามณุษิด จงสุถทธาภฒี กยยภกายกายเงิธแฤะนยิหายควาภเสี่มง/เฤขาธุกายนยิษัถ 
 3. ธามทเธศ บัญจกยิช  ปู้จัณกายผ่ามนัญชีแฤะกายเงิธ 

 4. ธามชาดิชาม ถีฆวียกิจ  กยยภกายนยิหาย/กยยภกายปู้จัณกาย-นยิษัถ คยิสดอฤไฤธ์ จ ากัณ 

 5. ธางสาวยุ่งธฟา เงางาภยัดธ์ กยยภกายปู้จัณกาย-นยิษัถ ฝยีภ่าโกฤณ์ อิธเดอย์เธช่ัธแธฤ จ ากัณ 
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ผู้สอบบัญชี  

ธางชฤยส สัธดิอัศวยาฟยฒ์  ปู้สอนนัญชียันอธุญาดถะเนีมธเฤขถี่ 4523 แห่งนยิษัถ ส าธักงาธ อีวาม จ ากัณ 

 
เลขานุการที่ประชุม : ธามณุษิด จงสุถทธาภฒี กยยภกายกายเงิธแฤะนยิหายควาภเสี่มง/ เฤขาธุกายนยิษัถ 

 
นายปรีดา เตียสุวรรณ์ บยะทาธกยยภกายนยิษัถ ถ าหธ้าถี่บยะทาธถี่บยะชุภ กฤ่าวเบิณบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบยะจ าบี 2557 โณมกาย

เยิ่ภสยุบองค์บยะชุภให้ถี่บยะชุภถยาน โณมภีปู้ตือหุ้ธเข้าย่วภบยะชุภถั้งถี่ภาณ้วมดธเองแฤะถี่ภอนฉัธถะจ าธวธถั้งสิ้ธ 118 ยาม ยวภเบ็ธ
จ าธวธหุ้ธ 189,948,764 หุ้ธ คิณเบ็ธย้อมฤะ 46.38 ของจ าธวธหุ้ธถี่จ าหธ่ามไณ้ถั้งหภณจ าธวธ 409,529,000 หุ้ธ คยนองค์บยะชุภดาภ

ข้อนังคันของนยิษัถข้อถี่ 36 จึงขอเบิณบยะชุภเฝื่อฝิจายฒาเยื่องด่างๆ ดาภยะเนีมนวายะ 
 

     ประธานฯ ได้ให้ นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ - ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ช้ีแจงวิทีณ าเธิธกายบยะชุภ แฤะกายฤงคะแธธเสีมง ณังธี้ 
1) การออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้ธหธึ่งภีคะแธธเสีมงหธึ่งเสีมง (One Share : One Vote) แฤะสาภายตฤงคะแธธเสีมงเห็ธณ้วม 

หยือไภ่เห็ธณ้วม หยืองณออกเสีมง ใธแด่ฤะวายะ โณมใช้นัดยฤงคะแธธถี่ปู้ตือหุ้ธไณ้ยัน ฒ ดอธฤงถะเนีมธ ซึ่งภีวายะกายบยะชุภถั้งสิ้ธ 10 
วายะ โณมใธแด่ฤะวายะจะด้องภีภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมง ณังด่อไบธี้:- 

 

วายะถี่ 1 ภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงข้างภาก 
 

วายะถี่ 2 ไภ่ด้องภีกายธันคะแธธเสีมงเธื่องจากเบ็ธวายะเฝื่อถยาน 
 

วายะถี่ 3 ภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงข้างภาก 
 

วายะถี่ 4 ภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงข้างภาก 
 

วายะถี่ 5 ภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงไภ่ธ้อมกว่า 3 ใธ 4 ของจ าธวธเสีมงถั้งหภณของปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภแฤะภีสิถทิออกเสีมง 
 

วายะถี่ 6 ภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงไภ่ธ้อมกว่า 3 ใธ 4 ของจ าธวธเสีมงถั้งหภณของปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภแฤะภีสิถทิออกเสีมง 
 

วายะถี่ 7 ภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงข้างภาก เธื่องจากภาดยา 70 แห่งฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ ฝ.ศ. 2535 ให้ใช้วิที 
Cumulative Voting ใธกายเฤือกด้ังกยยภกายหากนยิษัถภิไณ้ก าหธณวิทีอ่ืธใธข้อนังคัน นยิษัถไณ้ก าหธณให้ถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธเฤือกดั้ง

กยยภกายณ้วมวิที One Share : One Vote ณังเอกสายกายบยะชุภใธหธ้าถี่ 34 ข้อนังคันนยิษัถข้อถี่ 18 ณังธั้ธ นยิษัถฯ จึงบฎินัดิดาภ

ข้อนังคันของนยิษัถ 
 

วายะถี่ 8 ภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงไภ่ธ้อมกว่า 2 ใธ 3 ของจ าธวธเสีมงถั้งหภณของปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภ แฤะไภ่ยวภคะแธธ
เสีมงของกยยภกายปู้ภีส่วธไณ้เสีมฝิเศษใธวายะธี้จ าธวธ 46,113,140 เสีมง 

 
วายะถี่ 9 ภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงข้างภาก   

 
วายะถี่ 10 ภดิยันวายะหากภีปู้ตือหุ้ธเสธอเยื่องฝิจายฒา  

     เธื่องณ้วมภาดยา 105 แห่งฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ ก าหธณให้ปู้ตือหุ้ธซ่ึงภีหุ้ธธันยวภกัธไณ้ไภ่ธ้อมกว่า  1 ใธ 3 ของ
จ าธวธหุ้ธถี่จ าหธ่ามไณ้ถั้งหภณ จะขอให้ถี่บยะชุภฝิจายฒาเยื่องอ่ืธธอกจากถี่ก าหธณไว้ใธหธังสือธัณบยะชุภอีกก็ไณ้ จึงภีวายะถี่ 10 ไว้

ยองยันดาภกญหภามถี่ก าหธณ 



11บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558

  

         
 

ผู้สอบบัญชี  

ธางชฤยส สัธดิอัศวยาฟยฒ์  ปู้สอนนัญชียันอธุญาดถะเนีมธเฤขถี่ 4523 แห่งนยิษัถ ส าธักงาธ อีวาม จ ากัณ 

 
เลขานุการที่ประชุม : ธามณุษิด จงสุถทธาภฒี กยยภกายกายเงิธแฤะนยิหายควาภเสี่มง/ เฤขาธุกายนยิษัถ 

 
นายปรีดา เตียสุวรรณ์ บยะทาธกยยภกายนยิษัถ ถ าหธ้าถี่บยะทาธถี่บยะชุภ กฤ่าวเบิณบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบยะจ าบี 2557 โณมกาย

เยิ่ภสยุบองค์บยะชุภให้ถี่บยะชุภถยาน โณมภีปู้ตือหุ้ธเข้าย่วภบยะชุภถั้งถี่ภาณ้วมดธเองแฤะถี่ภอนฉัธถะจ าธวธถั้งสิ้ธ 118 ยาม ยวภเบ็ธ
จ าธวธหุ้ธ 189,948,764 หุ้ธ คิณเบ็ธย้อมฤะ 46.38 ของจ าธวธหุ้ธถี่จ าหธ่ามไณ้ถ้ังหภณจ าธวธ 409,529,000 หุ้ธ คยนองค์บยะชุภดาภ

ข้อนังคันของนยิษัถข้อถี่ 36 จึงขอเบิณบยะชุภเฝื่อฝิจายฒาเยื่องด่างๆ ดาภยะเนีมนวายะ 
 

     ประธานฯ ได้ให้ นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ - ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ช้ีแจงวิทีณ าเธิธกายบยะชุภ แฤะกายฤงคะแธธเสีมง ณังธี้ 
1) การออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้ธหธึ่งภีคะแธธเสีมงหธึ่งเสีมง (One Share : One Vote) แฤะสาภายตฤงคะแธธเสีมงเห็ธณ้วม 

หยือไภ่เห็ธณ้วม หยืองณออกเสีมง ใธแด่ฤะวายะ โณมใช้นัดยฤงคะแธธถี่ปู้ตือหุ้ธไณ้ยัน ฒ ดอธฤงถะเนีมธ ซึ่งภีวายะกายบยะชุภถั้งสิ้ธ 10 
วายะ โณมใธแด่ฤะวายะจะด้องภีภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมง ณังด่อไบธี้:- 

 

วายะถี่ 1 ภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงข้างภาก 
 

วายะถี่ 2 ไภ่ด้องภีกายธันคะแธธเสีมงเธื่องจากเบ็ธวายะเฝื่อถยาน 
 

วายะถี่ 3 ภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงข้างภาก 
 

วายะถี่ 4 ภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงข้างภาก 
 

วายะถี่ 5 ภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงไภ่ธ้อมกว่า 3 ใธ 4 ของจ าธวธเสีมงถั้งหภณของปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภแฤะภีสิถทิออกเสีมง 
 

วายะถี่ 6 ภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงไภ่ธ้อมกว่า 3 ใธ 4 ของจ าธวธเสีมงถั้งหภณของปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภแฤะภีสิถทิออกเสีมง 
 

วายะถี่ 7 ภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงข้างภาก เธื่องจากภาดยา 70 แห่งฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ ฝ.ศ. 2535 ให้ใช้วิที 
Cumulative Voting ใธกายเฤือกดั้งกยยภกายหากนยิษัถภิไณ้ก าหธณวิทีอ่ืธใธข้อนังคัน นยิษัถไณ้ก าหธณให้ถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธเฤือกดั้ง

กยยภกายณ้วมวิที One Share : One Vote ณังเอกสายกายบยะชุภใธหธ้าถี่ 34 ข้อนังคันนยิษัถข้อถ่ี 18 ณังธ้ัธ นยิษัถฯ จึงบฎินัดิดาภ

ข้อนังคันของนยิษัถ 
 

วายะถี่ 8 ภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงไภ่ธ้อมกว่า 2 ใธ 3 ของจ าธวธเสีมงถ้ังหภณของปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภ แฤะไภ่ยวภคะแธธ
เสีมงของกยยภกายปู้ภีส่วธไณ้เสีมฝิเศษใธวายะธี้จ าธวธ 46,113,140 เสีมง 

 
วายะถี่ 9 ภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงข้างภาก   

 
วายะถี่ 10 ภดิยันวายะหากภีปู้ตือหุ้ธเสธอเยื่องฝิจายฒา  

     เธื่องณ้วมภาดยา 105 แห่งฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ ก าหธณให้ปู้ตือหุ้ธซ่ึงภีหุ้ธธันยวภกัธไณ้ไภ่ธ้อมกว่า  1 ใธ 3 ของ
จ าธวธหุ้ธถี่จ าหธ่ามไณ้ถั้งหภณ จะขอให้ถี่บยะชุภฝิจายฒาเยื่องอ่ืธธอกจากถี่ก าหธณไว้ใธหธังสือธัณบยะชุภอีกก็ไณ้ จึงภีวายะถี่ 10 ไว้

ยองยันดาภกญหภามถี่ก าหธณ 

  

         
 

2) การนับคะแนนเสียง จะธันคะแธธเสีมงเฉฝาะปู้ตือหุ้ธถี่ฤงคะแธธเสีมงไภ่เห็ธณ้วม หยืองณออกเสีมงใธแด่ฤะวายะเถ่าธั้ธ โณม

บยะทาธถี่บยะชุภแจ้งให้ปู้ตือหุ้ธมกภือเฝ่ือให้เจ้าหธ้าถ่ียวนยวภนัดยฤงคะแธธ แฤะธ าคะแธธเสีมง ไภ่เห็ธณ้วม หยืองณออกเสีมง หักออก

จากจ าธวธเสีมงถั้งหภณถี่เข้าย่วภบยะชุภ ส่วธถี่เหฤือจะตือว่าเบ็ธคะแธธเสีมงถี่ฤงคะแธธเห็ธณ้วมใธวายะธั้ธๆ  
 มกเว้ธ วายะถี่ 7 ฝิจายฒาอธุภัดิเฤือกดั้งกยยภกายแถธกยยภกายซึ่งออกดาภวายะ จะเก็นในฤงคะแธธถั้งถี่เห็ธณ้วม ไภ่เห็ธณ้วม  

แฤะงณออกเสีมง  
 

ถั้งธี้ก่อธฤงภดิใธแด่ฤะวายะจะเบิณโอกาสให้ปู้เข้าย่วภบยะชุภซักตาภหยือแสณงควาภเห็ธใธบยะเณ็ธถี่เก่ีมวข้องกันวายะธั้ธๆ ดาภ
ควาภเหภาะสภ โณมขอให้ปู้ตือหุ้ธถี่ด้องกายซักตาภหยือแสณงควาภเห็ธ กยุฒาแจ้งช่ือ-ธาภสกุฤ ให้ถี่บยะชุภถยานก่อธซักตาภ หยือแสณง

ควาภเห็ธ แฤะหฤังกายบยะชุภสิ้ธสุณวายะถี่ 10 ปู้ตือหุ้ธสาภายตยวนยวภแฤะส่งนัดยฤงคะแธธถ้ังหภณให้แก่เจ้าหธ้าถ่ีเฝื่อเก็นไว้เบ็ธ
หฤักฏาธของกายบยะชุภใธคยั้งธี้ 

 
เฤขาถี่บยะชุภฯ ไณ้เบิณโอกาสให้ปู้ตือหุ้ธอาสาถ าหธ้าถ่ีเบ็ธสักขีฝมาธใธกายธันคะแธธเสีมง ซึ่งไภ่ภีปู้ตือหุ้ธอาสา จึงขอควาภ

อธุเคยาะห์ให้ดัวแถธจากสภาคภส่งเสยิภปู้ฤงถุธไถมเบ็ธปู้สังเกดกายฒ์แถธปู้ตือหุ้ธ 
 

บยะทาธถี่บยะชุภ  จึงณ าเธิธกายบยะชุภดาภยะเนีมนวายะกายบยะชุภ ณังด่อไบธี้ 

        
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 
 

บยะทาธฯ ไณ้เสธอให้ถี่บยะชุภฝิจายฒายันยองยามงาธกายบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบยะจ าบี 2556 ซึ่งบยะชุภไบเภ่ือวัธถี่ 21 เภษามธ 
2557 บยากฎดาภยามฤะเอีมณใธเอกสายถ่ีไณ้ส่งฝย้อภกันหธังสือเชิญบยะชุภหธ้าถี่ 9-17 ยวภจ าธวธถั้งสิ้ธ 9 หธ้าให้แก่ปู้ตือหุ้ธถุกถ่าธ

แฤ้ว ณังธั้ธจึงเสธอให้ปู้ตือหุ้ธฝิจายฒายันยองยามงาธบยะชุภณังกฤ่าว 

 
ถั้งธี้ คุฒโอวาถ เสฒีดัธดิกุฤ ซึ่งเบ็ธปู้ตือหุ้ธขอให้ภีกายแก้ไขวัธเวฤาบยะชุภแฤะสตาธถี่ของยามงาธกายบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธ

บยะจ าบี 2556  
จากเณภิ 

บยะชุภเภ่ือวัธอังคาย ถ่ี 21 เภษามธ 2558 เวฤา 15.00 ธ. ฒ ห้องบยะชุภ Auditorium อาคาย B1 ช้ัธ 5 ของนยิษัถฯ เฤขถี่ 28 ตธธ
นางธา-ดยาณ 28 แขวงนางธา เขดนางธา กยุงเถฝภหาธคย 

แก้ไขเบ็ธ 
บยะชุภเภ่ือวัธจัธถย์ถี่ 21 เภษามธ 2557 เวฤา 14.00 ธ. ฒ ห้องสวธหฤวง โยงแยภโธโวเถฤ นางธา กยุงเถฝ ตธธศยีธคยิธถย์ แขวง

หธองนอธ เขดบยะเวศ กยุงเถฝภหาธคย 
 

แฤะให้แก้ไขหธังสือเชิญบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบยะจ าบี 2557 ใธหธ้าถี่ 2 วายะถี่ 3 ดายางข้อภูฤแสณงฏาธะกายเงิธ  แฤะงนก าไย
ขาณถุธ (นางส่วธ) ของนยิษัถ ใธช่องงนกายเงิธยวภของบี 2557 ณ้าธขวาภือ แก้ไขเบ็ธบี 2556 

 
ยวภตึงให้ภีกายแก้ไขเอกสายกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธบยะจ าบี 2557 หธ้าถี่  7 ใธช่วงเวฤานยิกายยตยัน - ส่ง จากใธช่วงเวฤา       

12.30 ธ.-13.30 ธ. เบ็ธ 12.30 ธ.-14.30 ธ. 

ถี่บยะชุภฝิจายฒาแฤ้ว ภีภดิยันยองยามงาธกายบยะชุภณ้วมคะแธธเสีมงข้างภากณังธี้ 
       เห็ธณ้วม 172,107,004 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 90.59 

       ไภ่เห็ธณ้วม 8,839,600 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 4.65 
       งณออกเสีมง 9,042,960 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 4.76 

       รวม 189,989,564 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

       หภามเหดุ : ใธวายะธี้ภีปู้ตือหุ้ธเข้าย่วภบยะชุภเฝิ่ภข้ึธหฤังจากสยุบองค์บยะชุภจ าธวธ 40,800 หุ้ธ 
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วาระที่ 2    รับทราบรายงานประจ าปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท 

 

   บยะทาธฯ ขอให้เฤขาฯ ถี่บยะชุภช้ีแจงให้ถี่บยะชุภไณ้ยันถยานตึงยามงาธบยะจ าบี 2557 ของคฒะกยยภกายนยิษัถ 
 โครงสร้างธุรกิจ 

1) ด้านการผลิต (Production)   
- ฏาธกายปฤิดใธ 3 บยะเถศ ไณ้แก่ ไถม เวีมณธาภ แฤะอิธโณธีเซีม 

2) ด้านการจัดจ าหน่าย (Distribution)  
- ฏาธจ าหธ่ามใธ 5 บยะเถศ ไณ้แก่ สหยัฏอเภยิกา อังกรษ ผย่ังเศส เมอยภธี แฤะอิธเณีม 

3) ด้านการค้าปลีก (Retail)  
- ฏาธกายค้าบฤีกใธ 3 บยะเถศ ไณ้แก่ ไถม อิธโณธีเซีม แฤะเวีมณธาภ 

 
ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปี 2557 กับ 2556                                                                                                                                                                   

                    หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 2557 2556 เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์ 4,598 100.0% 4,534 100.0% 64 1.4% 

หนี้สิน 1,877 40.8% 1,889 41.7% (12) (0.6%) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,721 59.2% 2,645 58.3% 76 (2.9%) 

 

                                    หน่วย : ล้านบาท 

งบก าไรขาดทุน 2557 2556 
เพิ่มข้ึน / (ลดลง) 

ล้านบาท % 

ยามไณ้จากกายขาม 3,295 100% 3,649 100% (354) (9.7%) 

ก าไยข้ัธด้ธ 1,001 30.4% 1,038 28.5% (37) (3.6%) 

ค่าใช้จ่ามใธกายขามแฤะนยิหาย 1,009 30.6% 1,013 27.8% (4) (0.4%) 

ก าไยจากกายณ าเธิธงาธ (7) (0.2%) 25 0.7% (32) (128%) 

ก าไย (ขาณถุธ) จากอัดยาแฤกเบฤี่มธ (74) (2.3%) 93 2.6% (167) (179.6%) 

โอธกฤันค่าเปื่อกายณ้อมค่าของถี่ณิธ 188 5.7% - - - - 

ค่าเปื่อกายณ้อมค่าของค่าควาภธิมภ (2) (0.1%) 30 0.8% (32) (106.7%) 

ก าไยถี่เบ็ธของปู้ตือหุ้ธนยิษัถฯ 146 4.4% 165 4.5% (19) (11.5%) 

  

ถี่บยะชุภยันถยานยามงาธบยะจ าบี 2557 ของคฒะกยยภกายนยิษัถดาภถี่บยะทาธเสธอ 
 
วาระที่ 3     พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2557 

    

     บยะทาธฯ ขอให้เฤขาฯ ช้ีแจงยามฤะเอีมณกายอธุภัดิงนแสณงฏาธะกายเงิธ งนก าไยขาณถุธส าหยัน บี 2557 สิ้ธสุณ วัธถี่ 31 ทัธวาคภ 
2557 ให้ถี่บยะชุภฝิจายฒาอธุภัดิ 

 

     เฝื่อให้เบ็ธไบดาภกญหภามแฤะข้อนังคันของนยิษัถ นยิษัถฯ จะด้องจัณถ างนแสณงฏาธะกายเงิธ แฤะงนก าไยขาณถุธ ฒ วัธสิ้ธสุณ
ยอนบีของนยิษัถฯ ถั้งธี้นยิษัถฯ ไณ้จัณถ างนกายเงิธดาภภาดยฏาธกายนัญชีถี่ยันยองถั่วไบ โณมไณ้ยันกายดยวจสอนจากปู้สอนนัญชีของนยิษัถ
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วาระที่ 2    รับทราบรายงานประจ าปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท 

 

   บยะทาธฯ ขอให้เฤขาฯ ถี่บยะชุภช้ีแจงให้ถี่บยะชุภไณ้ยันถยานตึงยามงาธบยะจ าบี 2557 ของคฒะกยยภกายนยิษัถ 
 โครงสร้างธุรกิจ 

1) ด้านการผลิต (Production)   
- ฏาธกายปฤิดใธ 3 บยะเถศ ไณ้แก่ ไถม เวีมณธาภ แฤะอิธโณธีเซีม 

2) ด้านการจัดจ าหน่าย (Distribution)  
- ฏาธจ าหธ่ามใธ 5 บยะเถศ ไณ้แก่ สหยัฏอเภยิกา อังกรษ ผย่ังเศส เมอยภธี แฤะอิธเณีม 

3) ด้านการค้าปลีก (Retail)  
- ฏาธกายค้าบฤีกใธ 3 บยะเถศ ไณ้แก่ ไถม อิธโณธีเซีม แฤะเวีมณธาภ 

 
ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปี 2557 กับ 2556                                                                                                                                                                   

                    หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 2557 2556 เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์ 4,598 100.0% 4,534 100.0% 64 1.4% 

หนี้สิน 1,877 40.8% 1,889 41.7% (12) (0.6%) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,721 59.2% 2,645 58.3% 76 (2.9%) 

 

                                    หน่วย : ล้านบาท 

งบก าไรขาดทุน 2557 2556 
เพิ่มข้ึน / (ลดลง) 

ล้านบาท % 

ยามไณ้จากกายขาม 3,295 100% 3,649 100% (354) (9.7%) 

ก าไยข้ัธด้ธ 1,001 30.4% 1,038 28.5% (37) (3.6%) 

ค่าใช้จ่ามใธกายขามแฤะนยิหาย 1,009 30.6% 1,013 27.8% (4) (0.4%) 

ก าไยจากกายณ าเธิธงาธ (7) (0.2%) 25 0.7% (32) (128%) 

ก าไย (ขาณถุธ) จากอัดยาแฤกเบฤี่มธ (74) (2.3%) 93 2.6% (167) (179.6%) 

โอธกฤันค่าเปื่อกายณ้อมค่าของถี่ณิธ 188 5.7% - - - - 

ค่าเปื่อกายณ้อมค่าของค่าควาภธิมภ (2) (0.1%) 30 0.8% (32) (106.7%) 

ก าไยถี่เบ็ธของปู้ตือหุ้ธนยิษัถฯ 146 4.4% 165 4.5% (19) (11.5%) 

  

ถี่บยะชุภยันถยานยามงาธบยะจ าบี 2557 ของคฒะกยยภกายนยิษัถดาภถี่บยะทาธเสธอ 
 
วาระที่ 3     พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2557 

    

     บยะทาธฯ ขอให้เฤขาฯ ช้ีแจงยามฤะเอีมณกายอธุภัดิงนแสณงฏาธะกายเงิธ งนก าไยขาณถุธส าหยัน บี 2557 สิ้ธสุณ วัธถี่ 31 ทัธวาคภ 
2557 ให้ถี่บยะชุภฝิจายฒาอธุภัดิ 

 

     เฝื่อให้เบ็ธไบดาภกญหภามแฤะข้อนังคันของนยิษัถ นยิษัถฯ จะด้องจัณถ างนแสณงฏาธะกายเงิธ แฤะงนก าไยขาณถุธ ฒ วัธสิ้ธสุณ
ยอนบีของนยิษัถฯ ถั้งธี้นยิษัถฯ ไณ้จัณถ างนกายเงิธดาภภาดยฏาธกายนัญชีถี่ยันยองถั่วไบ โณมไณ้ยันกายดยวจสอนจากปู้สอนนัญชีของนยิษัถ

  

         
 

ซึ่งยามฤะเอีมณบยากญใธหธ้าถี่ 120-178 ของยามงาธบยะจ าบี 2557 ถี่ไณ้จัณส่งให้แก่ปู้ตือหุ้ธ ถุกถ่าธก่อธกายบยะชุภใธวัธธี้ ฝย้อภถั้งไณ้

สยุบข้อภูฤงนแสณงฏาธะกายเงิธ แฤะงนก าไยขาณถุธ (นางส่วธ) ใธหธังสือ เชิญบยะชุภใธวายะถี่ 3 ให้ยันถยานแฤ้ว แฤะเฝื่อให้ปู้ตือหุ้ธ

ไณ้ถยานเหดุปฤกายเบฤี่มธแบฤงของปฤกายณ าเธิธงาธ จึงขอสยุบแฤะชี้แจงเฝิ่ภเดิภณังธี้:- 
 

 รายได้จากการขาย  
                           หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ยามไณ้จากกายขาม 4,056 4,122 4,177 3,649 3,295 

 

 รายได้จากการขายรายไตรมาส 
                        หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2556 ปี 2557 

ไดยภาส 1 971 866 

ไดยภาส 2 760 736 

ไดยภาส 3 988 788 

ไดยภาส 4 930 905 

 
 ความสามารถในการท าก าไร 

                                      หน่วย : ล้านบาท 

 2556 2557 

ก าไยข้ัธด้ธ 1,038 1,001 

ก าไยจากกายณ าเธิธงาธ 25 (7) 

ก าไยส่วธถี่เบ็ธของปู้ตือหุ้ธของนยิษัถฯ 165 146 

 

 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
                                                  หน่วย : ล้านบาท 

 2553  2554  2555  2556  2557 

หธี้สิธยวภ 1,517 1,779 1,785 1,889 1,877 

ส่วธของปู้ตือหุ้ธ 2,505 2,540 2,763 2,645 2,721 

  

ถี่บยะชุภฝิจายฒาแฤ้ว ภีภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงข้างภาก ณังธี้ 
     เห็ธณ้วม 190,034,964 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 99.98 

     ไภ่เห็ธณ้วม              29,900 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ     0.02 
     งณออกเสีมง                   600 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.00 

     รวม 190,065,464 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
             

               หภามเหดุ : ใธวายะธี้ ภีปู้ตือหุ้ธเข้าย่วภบยะชุภเฝิ่ภข้ึธจ าธวธ 75,900 หุ้ธ 
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วาระที่ 4     พิจารณอนมุัติจดัสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557  
 

      บยะทาธฯ ขอให้เฤขาฯ ช้ีแจงยามฤะเอีมณกายจัณสยยก าไย แฤะอธุภัดิจ่ามเงิธบัธปฤบยะจ าบี 2557 ให้ถี่บยะชุภฝิจายฒาอธุภัดิ 

 

ส าหยันบี 2557 ปฤกายณ าเธิธงาธของนยิษัถฯ ภีก าไยส่วธถี่เบ็ธของปู้ตือหุ้ธของนยิษัถฯ จากงนกายเงิธเฉฝาะกิจกายจ าธวธ 146.6  
ฤ้าธนาถ ถ าให้นยิษัถฯ สาภายตฝิจายฒาจ่ามเงิธบัธปฤให้แก่ปู้ตือหุ้ธไณ้ดาภถี่กญหภามก าหธณแฤะข้อนังคัน ของนยิษัถก าหธณไว้ ยวภถั้ง

กายจัณสยยก าไย นยิษัถฯ ไณ้จัณสยยก าไยไว้เบ็ธเงิธส ายองดาภกญหภามย้อมฤะ 5 ของก าไยสุถทิจธกว่าส ายองจะภีจ าธวธเถ่ากันย้อมฤะ 10 
ของถุธจณถะเนีมธ ณังธั้ธคฒะกยยภกายนยิษัถจึงขอให้ถี่บยะชุภฝิจายฒาณังธี้ 

 
1. ขอให้ถี่บยะชุภยันถยานกายจัณสยยเงิธก าไยสุถทิบยะจ าบีส่วธหธึ่ งไว้เบ็ธถุธส ายองดาภกญหภาม ซึ่ง ฒ วัธถ่ี 31 ทัธวาคภ 

2557 นยิษัถฯ ภีถุธจณถะเนีมธถั้งสิ้ธ 410 ฤ้าธนาถ แฤะไณ้จัณสยยก าไยเบ็ธถุธส ายองคยนจ าธวธ 41 ฤ้าธนาถ ดาภกญหภามแฤะ
ข้อนังคันของนยิษัถ  

2. ขอให้ถี่บยะชุภฝิจายฒาอธุภัดิกายจ่ามเงิธบัธปฤ ส าหยันปฤกายณ าเธิธงาธบยะจ าบี 2557 ใธอัดยาหุ้ธฤะ 0.15 นาถ ให้แก่ปู้
ตือหุ้ธ ซึ่งคฒะกยยภกายนยิษัถภีภดิวัธก าหธณยามช่ือปู้ตือหุ้ธถี่ภีสิถทิยันเงิธบัธปฤใธวัธถี่ 16 ภีธาคภ 2558 แฤะให้ยวนยวภยามช่ือดา ภ

ภาดยา 225 ของฝยะยาชนัญญัดิหฤักถยัฝม์แฤะดฤาณหฤักถยัฝม์ โณมวิทีบิณสภุณถะเนีมธใธวัธถี่ 17 ภีธาคภ 2558 แฤะก าหธณจ่ามเงิธบัธ
ปฤใธวัธถี่ 8 ฝรษฟาคภ 2558 ยวภเบ็ธจ าธวธเงิธบัธปฤจ่ามถั้งสิ้ธ 61.4 ฤ้าธนาถ คิณเบ็ธย้อมฤะ 41.9  ของก าไยส่วธถี่เบ็ธปู้ตือหุ้ธของ

นยิษัถจากงนเฉฝาะกิจกายซึ่งเบ็ธไบดาภธโมนามกายจ่ามเงิธบัธปฤของนยิษัถแฤะจัณสยยก าไยส่วธถี่เหฤือเบ็ธก าไยสะสภของนยิษัถฯ 
 

     ถั้งธี้ไณ้แสณงดายางอัดยากายจ่ามเงิธบัธปฤด่อหุ้ธของนยิษัถถี่ไณ้ภีกายจ่าม 12 บี ดิณด่อกัธ อัดยาเงิธบัธปฤด่อก าไย อัดยา

ปฤดอนแถธจากเงิธบัธปฤแฤะยาคาหุ้ธเฉฤี่มยามบี ณังด่อไบธี้                           
    

 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

เงิธบัธปฤด่อหุ้ธ (นาถ) 0.55 0.65 0.65 0.95 0.55 0.40 0.53 1.10 0.60 0.60 0.20 0.15 

อัดยากายจ่ามเงิธบัธปฤด่อก าไย

สุถทิ (%) 

46.0 57.3 59.6 89.7 54.9 52.8 59.0 128.5 54.9 58.9 37.3 41.9 

ปฤดอนแถธจากเงิธบัธปฤ (%) 8.3 9.3 9.7 14.3 7.3 5.3 13.6 19.0 9.4 8.4 2.2 2.3 

อัดยาปฤดอนแถธเฉฤี่มจากเงิธบัธปฤเถ่ากัน 9.3% ด่อบี 

 
ถี่บยะชุภฝิจายฒาแฤ้ว ภีภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงข้างภากณังธี้ 

เห็ธณ้วม 190,094,964 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 99.98 
ไภ่เห็ธณ้วม 30,500 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.02 

งณออกเสีมง 0 เสีมง คิณเบ็ธยอ้มฤะ 0.00 
รวม 190,125,464 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

           
หภามเหดุ : ใธวายะธี้ ภีปู้ตือหุ้ธเข้าย่วภบยะชุภเฝิ่ภข้ึธจ าธวธ 60,000 หุ้ธ 
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วาระที่ 4     พิจารณอนมุัติจดัสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557  
 

      บยะทาธฯ ขอให้เฤขาฯ ช้ีแจงยามฤะเอีมณกายจัณสยยก าไย แฤะอธุภัดิจ่ามเงิธบัธปฤบยะจ าบี 2557 ให้ถี่บยะชุภฝิจายฒาอธุภัดิ 

 

ส าหยันบี 2557 ปฤกายณ าเธิธงาธของนยิษัถฯ ภีก าไยส่วธถี่เบ็ธของปู้ตือหุ้ธของนยิษัถฯ จากงนกายเงิธเฉฝาะกิจกายจ าธวธ 146.6  
ฤ้าธนาถ ถ าให้นยิษัถฯ สาภายตฝิจายฒาจ่ามเงิธบัธปฤให้แก่ปู้ตือหุ้ธไณ้ดาภถี่กญหภามก าหธณแฤะข้อนังคัน ของนยิษัถก าหธณไว้ ยวภถั้ง

กายจัณสยยก าไย นยิษัถฯ ไณ้จัณสยยก าไยไว้เบ็ธเงิธส ายองดาภกญหภามย้อมฤะ 5 ของก าไยสุถทิจธกว่าส ายองจะภีจ าธวธเถ่ากันย้อมฤะ 10 
ของถุธจณถะเนีมธ ณังธั้ธคฒะกยยภกายนยิษัถจึงขอให้ถี่บยะชุภฝิจายฒาณังธี้ 

 
1. ขอให้ถี่บยะชุภยันถยานกายจัณสยยเงิธก าไยสุถทิบยะจ าบีส่วธหธึ่ งไว้เบ็ธถุธส ายองดาภกญหภาม ซึ่ง ฒ วัธถี่ 31 ทัธวาคภ 

2557 นยิษัถฯ ภีถุธจณถะเนีมธถั้งสิ้ธ 410 ฤ้าธนาถ แฤะไณ้จัณสยยก าไยเบ็ธถุธส ายองคยนจ าธวธ 41 ฤ้าธนาถ ดาภกญหภามแฤะ
ข้อนังคันของนยิษัถ  

2. ขอให้ถี่บยะชุภฝิจายฒาอธุภัดิกายจ่ามเงิธบัธปฤ ส าหยันปฤกายณ าเธิธงาธบยะจ าบี 2557 ใธอัดยาหุ้ธฤะ 0.15 นาถ ให้แก่ปู้
ตือหุ้ธ ซึ่งคฒะกยยภกายนยิษัถภีภดิวัธก าหธณยามช่ือปู้ตือหุ้ธถี่ภีสิถทิยันเงิธบัธปฤใธวัธถี่ 16 ภีธาคภ 2558 แฤะให้ยวนยวภยามช่ือดา ภ

ภาดยา 225 ของฝยะยาชนัญญัดิหฤักถยัฝม์แฤะดฤาณหฤักถยัฝม์ โณมวิทีบิณสภุณถะเนีมธใธวัธถี่ 17 ภีธาคภ 2558 แฤะก าหธณจ่ามเงิธบัธ
ปฤใธวัธถี่ 8 ฝรษฟาคภ 2558 ยวภเบ็ธจ าธวธเงิธบัธปฤจ่ามถั้งสิ้ธ 61.4 ฤ้าธนาถ คิณเบ็ธย้อมฤะ 41.9  ของก าไยส่วธถี่เบ็ธปู้ตือหุ้ธของ

นยิษัถจากงนเฉฝาะกิจกายซึ่งเบ็ธไบดาภธโมนามกายจ่ามเงิธบัธปฤของนยิษัถแฤะจัณสยยก าไยส่วธถี่เหฤือเบ็ธก าไยสะสภของนยิษัถฯ 
 

     ถั้งธี้ไณ้แสณงดายางอัดยากายจ่ามเงิธบัธปฤด่อหุ้ธของนยิษัถถี่ไณ้ภีกายจ่าม 12 บี ดิณด่อกัธ อัดยาเงิธบัธปฤด่อก าไย อัดยา

ปฤดอนแถธจากเงิธบัธปฤแฤะยาคาหุ้ธเฉฤี่มยามบี ณังด่อไบธี้                           
    

 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

เงิธบัธปฤด่อหุ้ธ (นาถ) 0.55 0.65 0.65 0.95 0.55 0.40 0.53 1.10 0.60 0.60 0.20 0.15 

อัดยากายจ่ามเงิธบัธปฤด่อก าไย

สุถทิ (%) 

46.0 57.3 59.6 89.7 54.9 52.8 59.0 128.5 54.9 58.9 37.3 41.9 

ปฤดอนแถธจากเงิธบัธปฤ (%) 8.3 9.3 9.7 14.3 7.3 5.3 13.6 19.0 9.4 8.4 2.2 2.3 

อัดยาปฤดอนแถธเฉฤี่มจากเงิธบัธปฤเถ่ากัน 9.3% ด่อบี 

 
ถี่บยะชุภฝิจายฒาแฤ้ว ภีภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงข้างภากณังธี้ 

เห็ธณ้วม 190,094,964 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 99.98 
ไภ่เห็ธณ้วม 30,500 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.02 

งณออกเสีมง 0 เสีมง คิณเบ็ธยอ้มฤะ 0.00 
รวม 190,125,464 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

           
หภามเหดุ : ใธวายะธี้ ภีปู้ตือหุ้ธเข้าย่วภบยะชุภเฝิ่ภข้ึธจ าธวธ 60,000 หุ้ธ 
 

  

         
 

 
วาระที่ 5     พิจารณาอนุมตัลิดทุนจดทะเบียนบรษิัท และแกไ้ขหนังสือบรคิณห์สนธิของบรษิัท 
 

     บยะทาธฯ ขอให้คุฒณุษิด จงสุถทธาภฒี เฤขาฯ ช้ีแจงยามฤะเอีมณกายฤณถุธจณถะเนีมธนยิษัถให้ถี่บยะชุภฝิจายฒาอธุภัดิดาภ

ฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ ฝ.ศ. 2535 ภาดยา 139 แฤะภาดยา 140 นยิษัถจะด้องฤณถุธจณถะเนีมธถี่มังภิไณ้ออกจ าหธ่าม เธื่อง
ณ้วมนยิษัถภีถุธจณถะเนีมธไว้เบ็ธจ าธวธเงิธ 410,000,000 นาถ แด่ภีถุธจณถะเนีมธช ายะแฤ้ว เบ็ธเงิธจ าธวธ 409 ,529,000 นาถ ถั้งธี้ภี

สาเหดุภาจากกายออกแฤะเสธอขามในส าคัญแสณงสิถทิถี่จะซื้อหุ้ธสาภัญของนยิษัถฯ ให้แก่กยยภกายแฤะฝธักง าธของนยิษัถฯ แฤะ/หยือ
นยิษัถม่อม (ESOP) ซึ่งปู้ตือในส าคัญแสณงสิถทิของนยิษัถไภ่ใช้สิถทิ แบฤงสฟาฝในส าคัญแสณงสิถทิเบ็ธหุ้ธสาภัญจ าธวธ 471,000 หุ้ธ 

ณังธั้ธ จะด้องฤณถุธจณถะเนีมธนยิษัถจากจ าธวธ 410,000,000 นาถ เบ็ธจ าธวธ 409,529,000 นาถ โณมกายดัณหุ้ธสาภัญถี่จ าหธ่ามไภ่ไณ้
จ าธวธ 471,000 หุ้ธ ภูฤค่าถ่ีดยาไว้หุ้ธฤะ 1 นาถ แฤะแก้ไขหธังสือนยิคฒห์สธทิของนยิษัถ ข้อ 4. เฝื่อให้สอณคฤ้องกันกายฤณถุธ       

จณถะเนีมธ ณังธี้ 
 
“ ข้อ 4.  ถุธจณถะเนีมธ      จ าธวธ 409,529,000 นาถ (สี่ย้อมเก้าฤ้าธห้าแสธสองหภ่ืธเก้าฝัธนาถ)      

 แน่งออกเบ็ธ 409,529,000 หุ้ธ (สี่ย้อมเก้าฤ้าธห้าแสธสองหภ่ืธเก้าฝัธหุ้ธ)      

 ภูฤค่าหุ้ธฤะ 1 นาถ (หธึ่งนาถ)      

  โณมแน่งออกเบ็ธ   

 หุ้ธสาภัญ 409,529,000 หุ้ธ (สี่ย้อมเก้าฤ้าธห้าแสธสองหภ่ืธเก้าฝัธหุ้ธ)      

 หุ้ธนุยิภสิถทิ        - หุ้ธ (……………………………...)      

 

ถี่บยะชุภฝิจายฒาแฤ้ว ภีภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงไภ่ธ้อมกว่า 3 ใธ 4 ณังธี้ 
        เห็ธณ้วม 190,094,964 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 9.98 

        ไภ่เห็ธณ้วม 29,900 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.02 
        งณออกเสีมง 600 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.00 

        รวม 190,125,464 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
วาระที่ 6     พิจารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท 

 

บยะทาธฯ ขอให้คุฒณุษิด จงสุถทธาภฒี เฤขาธุกายนยิษัถ ช้ีแจงยามฤะเอีมณกายกายออกแฤะเสธอขามหุ้ธกู้ วงเงิ ธไภ่เกิธ 500   

ฤ้าธนาถ ให้ถี่บยะชุภฝิจายฒาอธุภัดิ 
 

     นยิษัถฯ ภีควาภบยะสงค์จะออกแฤะเสธอขามหุ้ธกู้ของนยิษัถใธวงเงิธไภ่เกิธ 500 ฤ้าธนาถ เฝื่อธ าเงิธณังกฤ่าวไบใช้เบ็ธเงิธถุธ
หภุธเวีมธของนยิษัถฯ โณมภียามฤะเอีมณเนื้องด้ธ ณังธี้ 

 
วัตถุประสงค์ :  เงิธถุธหภุธเวีมธของนยิษัถฯ  

ชนิด :  หุ้ธกู้ถุกบยะเฟถแฤะยูบแนน (ภีหฤักบยะกัธหยือไภ่ภีหฤักบยะกัธ) ถั้งธี้ข้ึธอมู่กัน ควาภเหภาะสภ   

   ของสฟาวะดฤาณใธขฒะออกแฤะเสธอขามหุ้ธกู้ใธแด่ฤะคยาว 

สกุลเงิน :  เงิธนาถแฤะ/หยือเงิธสกุฤด่างบยะเถศโณมใช้อัดยาแฤกเบฤี่มธใธขฒะถี่ภีกายออก แฤะเสธอขาม  

หุ้ธกู้ใธแด่ฤะคยาว 



16 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558

  

         
 

 

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ไภ่เกิธ 500 ฤ้าธนาถ หยือใธสกุฤเงิธอ่ืธใธจ าธวธถี่เถีมนเถ่า 

ถั้งธี้ นยิษัถฯ สาภายตออกแฤะเสธอขามหุ้ธกู้เฝิ่ภเดิภ แฤะ/หยือ ออกแฤะเสธอขามหุ้ธกู้เฝื่อ
ถณแถธหุ้ธกู้เณิภถี่ภีกายไต่ตอธไบแฤ้วไณ้ ฟามใธวงเงิธณังกฤ่าว โณมหุ้ธกู้ถี่นยิษัถฯ ออกจ าหธ่าม

แฤ้วใธขฒะใณขฒะหธึ่งจะด้องภีจ าธวธเงิธไภ่เกิธวงเงิธณังกฤ่าว 

อายุ : ไภ่เกิธ 5 บี ธันดั้งแด่วัธออกหุ้ธกู้ใธแด่ฤะคยาว 

การเสนอขาย 

 

: เสธอขามหุ้ธกู้ใธคยาวเณีมวหยือหฤามคยาวแฤะ/หยือเบ็ธโคยงกายแฤะ/หยือใธฤักษฒะหภุธเวีมธ 

(revolving) ให้แก่บยะชาชธถ่ัวไบแฤะ/หยือให้แก่ปู้ฤงถุธโณมเฉฝาะเจาะจงแฤะ/หยือปู้ฤงถุธ
บยะเฟถสตานัธใธบยะเถศแฤะ/หยือใธด่างบยะเถศใธคยาวเณีมวกัธหยือด่างคยาวกัธดาภบยะกาศ

คฒะกยยภกาย ก.ฤ.ด. แฤะ/หยือส าธักงาธ ก.ฤ.ด. แฤะ/หยือกญยะเนีมนอ่ืธๆ ถี่เก่ีมวข้องถี่ภีปฤ  
ใช้นังคันใธขฒะถี่ออกแฤะเสธอขามหุ้ธกู้ธั้ธ 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด : ปู้ตือหุ้ธกู้อาจภีหยือไภ่ภีสิถทิขอไต่ตอธหุ้ธกู้คืธก่อธก าหธณแฤะนยิษัถภีหยือไภ่ภีสิถทิขอไต่ตอธหุ้ธ
กู้คืธก่อธก าหธณถั้งธี้เบ็ธไบดาภข้อดกฤงแฤะเงื่อธไขใธกายออกหุ้ธกู้ ใธแด่ฤะคยาว 

อัตราดอกเบี้ย 

 

: ข้ึธอมู่กันสฟาวะดฤาณใธขฒะถี่ออกแฤะเสธอขามหุ้ธกู้หยือดาภข้อดกฤงแฤะเงื่อธไขของหุ้ธกู้ถี่ไณ้
ออกใธคยาวธั้ธถั้งธี้ให้อมู่ฟามใด้นังคันของบยะกาศคฒะกยยภกายก .ฤ.ด. แฤะ/หยือส าธักงาธ

ก.ฤ.ด. แฤะ/หยือบยะกาศหยือกญยะเนีมนอ่ืธๆถี่เก่ีมวข้องถี่ภีปฤใช้นังคันใธขฒะถี่ออกแฤะเสธอ
ขามหุ้ธกู้ใธแด่ฤะคยาว 

 
     ถี่บยะชุภฝิจายฒาแฤ้ว ภีภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงไภ่ธ้อมกว่า 3 ใธ 4 ณังธี้ 

            เห็ธณ้วม 190,094,964 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 99.98 

            ไภ่เห็ธณ้วม 29,900 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.02 

            งณออกเสีมง 600 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.00 

            รวม 190,125,464 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
วาระที่ 7     พิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ  

 

      บยะทาธฯ ขอให้ คุฒณุษิด จงสุถทธาภฒี เฤขาฯ ช้ีแจงยามฤะเอีมณกายเฤือกดั้งกยยภกายแถธกยยภกายซึ่งออกดาภวายะ ให้ถี่
บยะชุภฝิจายฒาอธุภัด ิ

 
      ณ้วมข้อนังคันของนยิษัถฯ ข้อ 19. ใธหธ้าถ่ี 34 ของเอกสายบยะกอนฝิจายฒาวายะก าหธณให้กยยภกายออกจากด าแหธ่ง 1 ใธ 3 

ของกยยภกายถั้งหภณ โณมกยยภกายคธถี่อมู่ใธด าแหธ่งธาธถี่สุณ เบ็ธปู้ออกจากด าแหธ่งกยยภกาย โณมปู้ตือหุ้ธสาภายตแด่งดั้งกยยภกายถี่

คยนวายะกฤันเข้ายันด าแหธ่งด่ออีกก็ไณ้  ณังธั้ธ 1 ใธ 3 ของกยยภกายถั้งหภณของนยิษัถถี่ภีอมู่ 10  คธ คือ 3 คธ ถี่จะด้องฝ้ธด าแหธ่ง
ดาภวายะใธกายบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบยะจ าบีถุกบี จึงด้องเสธอด่อปู้ตือหุ้ธ เฝื่ๆอฝิจายฒาแด่งดั้งกยยภกายแถธกยยภกาย ถี่ด้องออกดาภ

วายะ ซึ่งกยยภกายถี่ด้องออกดาภวายะคือ   
 

1) คุฒวียะชัม ดัธดิกุฤ  2) คุฒบยาโภถม์ เดีมสุวยยฒ์  3) คุฒยวิฏา ฝงศ์ธุชิด 
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มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ไภ่เกิธ 500 ฤ้าธนาถ หยือใธสกุฤเงิธอ่ืธใธจ าธวธถี่เถีมนเถ่า 

ถั้งธี้ นยิษัถฯ สาภายตออกแฤะเสธอขามหุ้ธกู้เฝิ่ภเดิภ แฤะ/หยือ ออกแฤะเสธอขามหุ้ธกู้เฝื่อ
ถณแถธหุ้ธกู้เณิภถี่ภีกายไต่ตอธไบแฤ้วไณ้ ฟามใธวงเงิธณังกฤ่าว โณมหุ้ธกู้ถี่นยิษัถฯ ออกจ าหธ่าม

แฤ้วใธขฒะใณขฒะหธึ่งจะด้องภีจ าธวธเงิธไภ่เกิธวงเงิธณังกฤ่าว 

อายุ : ไภ่เกิธ 5 บี ธันดั้งแด่วัธออกหุ้ธกู้ใธแด่ฤะคยาว 

การเสนอขาย 

 

: เสธอขามหุ้ธกู้ใธคยาวเณีมวหยือหฤามคยาวแฤะ/หยือเบ็ธโคยงกายแฤะ/หยือใธฤักษฒะหภุธเวีมธ 

(revolving) ให้แก่บยะชาชธถ่ัวไบแฤะ/หยือให้แก่ปู้ฤงถุธโณมเฉฝาะเจาะจงแฤะ/หยือปู้ฤงถุธ
บยะเฟถสตานัธใธบยะเถศแฤะ/หยือใธด่างบยะเถศใธคยาวเณีมวกัธหยือด่างคยาวกัธดาภบยะกาศ

คฒะกยยภกาย ก.ฤ.ด. แฤะ/หยือส าธักงาธ ก.ฤ.ด. แฤะ/หยือกญยะเนีมนอ่ืธๆ ถี่เก่ีมวข้องถี่ภีปฤ  
ใช้นังคันใธขฒะถี่ออกแฤะเสธอขามหุ้ธกู้ธั้ธ 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด : ปู้ตือหุ้ธกู้อาจภีหยือไภ่ภีสิถทิขอไต่ตอธหุ้ธกู้คืธก่อธก าหธณแฤะนยิษัถภีหยือไภ่ภีสิถทิขอไต่ตอธหุ้ธ
กู้คืธก่อธก าหธณถั้งธี้เบ็ธไบดาภข้อดกฤงแฤะเงื่อธไขใธกายออกหุ้ธกู้ ใธแด่ฤะคยาว 

อัตราดอกเบี้ย 

 

: ข้ึธอมู่กันสฟาวะดฤาณใธขฒะถี่ออกแฤะเสธอขามหุ้ธกู้หยือดาภข้อดกฤงแฤะเงื่อธไขของหุ้ธกู้ถี่ไณ้
ออกใธคยาวธั้ธถั้งธี้ให้อมู่ฟามใด้นังคันของบยะกาศคฒะกยยภกายก .ฤ.ด. แฤะ/หยือส าธักงาธ

ก.ฤ.ด. แฤะ/หยือบยะกาศหยือกญยะเนีมนอ่ืธๆถ่ีเก่ีมวข้องถ่ีภีปฤใช้นังคันใธขฒะถี่ออกแฤะเสธอ
ขามหุ้ธกู้ใธแด่ฤะคยาว 

 
     ถี่บยะชุภฝิจายฒาแฤ้ว ภีภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงไภ่ธ้อมกว่า 3 ใธ 4 ณังธี้ 

            เห็ธณ้วม 190,094,964 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 99.98 

            ไภ่เห็ธณ้วม 29,900 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.02 

            งณออกเสีมง 600 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.00 

            รวม 190,125,464 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
วาระที่ 7     พิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ  

 

      บยะทาธฯ ขอให้ คุฒณุษิด จงสุถทธาภฒี เฤขาฯ ช้ีแจงยามฤะเอีมณกายเฤือกดั้งกยยภกายแถธกยยภกายซ่ึงออกดาภวายะ ให้ถี่
บยะชุภฝิจายฒาอธุภัด ิ

 
      ณ้วมข้อนังคันของนยิษัถฯ ข้อ 19. ใธหธ้าถี่ 34 ของเอกสายบยะกอนฝิจายฒาวายะก าหธณให้กยยภกายออกจากด าแหธ่ง 1 ใธ 3 

ของกยยภกายถั้งหภณ โณมกยยภกายคธถี่อมู่ใธด าแหธ่งธาธถี่สุณ เบ็ธปู้ออกจากด าแหธ่งกยยภกาย โณมปู้ตือหุ้ธสาภายตแด่งดั้งกยยภกายถี่

คยนวายะกฤันเข้ายันด าแหธ่งด่ออีกก็ไณ้  ณังธั้ธ 1 ใธ 3 ของกยยภกายถั้งหภณของนยิษัถถี่ภีอมู่ 10  คธ คือ 3 คธ ถี่จะด้องฝ้ธด าแหธ่ง
ดาภวายะใธกายบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบยะจ าบีถุกบี จึงด้องเสธอด่อปู้ตือหุ้ธ เฝื่ๆอฝิจายฒาแด่งดั้งกยยภกายแถธกยยภกาย ถี่ด้องออกดาภ

วายะ ซึ่งกยยภกายถี่ด้องออกดาภวายะคือ   
 

1) คุฒวียะชัม ดัธดิกุฤ  2) คุฒบยาโภถม์ เดีมสุวยยฒ์  3) คุฒยวิฏา ฝงศ์ธุชิด 
 

  

         
 

     ถั้งธี้ คฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธซึ่งไภ่ยวภกยยภกายถ่าธถี่ภีส่วธไณ้เสีมไณ้ฝิจายฒาแฤ้วว่า กยยภกายถั้ง 3 ถ่าธ ภี

คุฒสภนัดิคยนต้วธดาภฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ แฤะภีควาภยู้  ควาภสาภายต บยะสนกายฒ์ใธทุยกิจถี่เก่ีมวข้องกันกาย

ณ าเธิธงาธของนยิษัถ ซึ่งภีบยะวัดิโณมสังเขบของกยยภกายถี่คยนก าหธณวายะถั้ง 3 ถ่าธ ดาภเอกสายบยะกอนฝิจายฒา หธ้าถี่ 19 - 22 
แฤะนยิษัถฯ ค าธึงตึงสิถทิของปู้ตือหุ้ธถุกยาม โณมไณ้แจ้งสายสธเถศไบมังดฤาณหฤักถยัฝม์ฯ เก่ีมวกันกายให้ปู้ตือหุ้ธเสธอช่ือนุคคฤเฝื่อ เข้า

ยันเฤือกดั้งเบ็ธกยยภกายนยิษัถ ใธช่วงเณือธดุฤาคภ-ทัธวาคภ โณมป่าธ Website ของนยิษัถฯ ส าหยันบีธี้ไภ่ภีปู้ตือหุ้ธถ่าธใณเสธอช่ือนุคคฤ
เฝื่อเข้ายันเฤือกดั้งเบ็ธกยยภกายนยิษัถ คฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ จึงเสธอกยยภกายนยิษัถให้ปู้ตือหุ้ธฝิจายฒาอธุภัดิ

โณมภีกยยภกายยามเณิภถั้ง 3 ถ่าธ กฤันเข้าณ ายงด าแหธ่งอีกวายะหธึ่ง 
 

     บยะทาธฯ ขอให้ถี่บยะชุภฝิจายฒาอธุภัดิกายเฤือกดั้งกยยภกายแถธกยยภกายซึ่งออกดาภวายะ 
 

          ถี่บยะชุภฝิจายฒาแฤ้ว ภีภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงข้างภาก ณังธี้ 
     1) นายวีระชัย ตันติกุล 

   เห็ธณ้วม 189,991,964 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 99.93 
   ไภ่เห็ธณ้วม 65,200 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.03 

   งณออกเสีมง 68,300 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.04 

   รวม 190,125,464 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

    2) นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ 
   เห็ธณ้วม 189,988,864 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 99.93 

   ไภ่เห็ธณ้วม 65,200 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.03 
   งณออกเสีมง 71,400 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.04 

   รวม 190,125,464 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

    3) นางรวิฐา พงศ์นุชิต 
   เห็ธณ้วม 190,027,264 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 99.95 

   ไภ่เห็ธณ้วม 29,900 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.02 
   งณออกเสีมง 68,300 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.04 

   รวม 190,125,464 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
วาระที่ 8     พิจารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 

 

     บยะทาธฯ ขอให้คุฒวียะชัม ดัธดิกุฤ บยะทาธกยยภกายดยวจสอน ช้ีแจงยามฤะเอีมณกายก าหธณค่าดอนแถธคฒะกยยภกาย บยะจ าบี 
2558 ให้ถี่บยะชุภฝิจายฒาอธุภัดิ 

 
     คฒะกยยภกายนยิษัถเห็ธชอนดาภหฤักเกฒฐ์กายฝิจายฒาก าหธณค่าดอนแถธกยยภกายนยิษัถ โณมกายเสธอของคฒะกยยภกายสยย

หาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ ซึ่งฝิจายฒาจากปฤบยะกอนกายของนยิษัถฯ แฤะควาภเหภาะสภกันฟายะหธ้าถี่ควาภยันปิณชอน ปฤงาธแฤะ
ปฤบยะโมชธ์ถี่ไณ้ยันจากกยยภกายใธแด่ฤะถ่าธเบ็ธเกฒฐ์ใธกายฝิจายฒาณ้วมวงเงิธขออธุภัดิบยะจ าบี 2558 ไภ่เกิธ 12.0 ฤ้าธนาถ ไภ่ยวภ

ค่าดอนแถธกยยภกายนยิษัถใธฏาธะกยยภกายนยิหาย ถั้งธี้ไณ้แธนยามงาธค่าดอนแถธของคฒะกยยภกายนยิษัถ คฒะกยยภกายนยิหายแฤะ

ปู้นยิหายของบี 2557 เฝื่อยันถยานใธหธ้าถี่ 23 
 

ส าหยันวายะธี้ กายธันคะแธธเสีมง ไณ้แมกคะแธธเสีมงของกยยภกายปู้ภีส่วธไณ้เสีมไว้ใธส่วธไภ่ภีสิถทิออกเสีมง โณมภีจ าธวธกายตือ
หุ้ธถั้งสิ้ธ 46,113,140 เสีมง แฤะธันยวภเบ็ธฏาธคะแธธเสีมงใธกายธันคะแธธเสีมง โณมวายะธี้ด้องป่าธภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงไภ่ธ้อม

กว่า 2 ใธ 3 ของจ าธวธเสีมงถั้งหภณของปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภดาภ ฝ.ย.น. ภหาชธ ภาดยา 90 
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     ถี่บยะชุภฝิจายฒาแฤ้ว ภีภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงไภ่ธ้อมกว่า 2 ใธ 3 ณังธี้ 

     เห็ธณ้วม 143,981,824 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 75.73 

     ไภ่เห็ธณ้วม 29,900 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.02 
     งณออกเสีมง 600 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.00 

     ไภ่ภีสิถทิออกเสีมง 46,113,140 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 24.25 
     รวม 190,125,464 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
 
วาระที่ 9     พิจารณาอนุมตัิแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2558 

 

     บยะทาธฯ ขอให้คุฒวียะชัม ดัธดิกุฤ บยะทาธกยยภกายดยวจสอน ฝิจายฒาอธุภัดิแด่งด้ังปู้สอนนัญ ชี แฤะก าหธณค่าสอนนัญชี 
บยะจ าบี 2558 

 
คฒะกยยภกายดยวจสอนไณ้ภีกยะนวธกายฝิจายฒาคัณเฤือกปู้สอนนัญชีส าหยันบี 2558 แฤะไณ้เสธอคฒะกยยภกายนยิษัถฝิจายฒา

ธ าเสธอด่อถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธเฝื่อฝิจายฒาแด่งดั้ง ธามฒยงค์ ฝัธดาวงษ์ ปู้สอนนัญชียันอธุญาดถะเนีมธเฤขถี่ 3315 หยือ ธางสาวศิยาฟยฒ์ 
เอ้ือธัธด์กุฤ ปู้สอนนัญชี ยันอธุญาดเฤขถี่ 3844 หยือ ธางสาววยาฝย บยะฟาศิยิกุฤ ปู้สอนนัญชียันอธุญาดเฤขถี่ 4579 แห่งนยิษัถ 

ส าธักงาธ อีวาม จ ากัณ เบ็ธปู้สอนนัญชีของนยิษัถฯ บยะจ าบี 2558 
 

โณมคฒะกยยภกายดยวจสอนภีควาภเห็ธว่านยิษัถ ส าธักงาธ อีวาม จ ากัณ ภีเคยือข่ามคยอนคฤุภเบ็ธถี่มอภยันใธหฤามบยะเถศ ซึ่งจะ

ถ าให้ภาดยฏาธกายดยวจสอนนัญชีของนยิษัถอมู่ใธยะณันสากฤ แฤะก าหธณค่าสอนนัญชีบยะจ าบีเบ็ธค่านยิกายอ่ืธซึ่งเบ็ธค่าดยวจสอนนัดย
ส่งเสยิภกายฤงถุธจ าธวธเงิธไภ่เกิธ 0.12 ฤ้าธนาถ ยวภถั้งสิ้ธเบ็ธจ าธวธเงิธ ไภ่เกิธ 2.68 ฤ้าธนาถ ซึ่งภีควาภสภเหดุสภปฤ แฤะปู้สอน

นัญชีถั้ง 3 ยามข้างด้ธยวภตึงนยิษัถ ส าธักงาธ อีวาม จ ากัณ ไภ่ภีควาภสัภฝัธท์หยือยามกายถี่อาจก่อให้เกิณควาภขัณแม้งถางปฤบยะโมชธ์
กันนยิษัถแด่อม่างใณ  

 
      โณมถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธไณ้ภีภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงข้างภาก ณังธี้ 

     เห็ธณ้วม 190,094,964 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 99.98 
     ไภ่เห็ธณ้วม 29,900 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ  0.02 

     งณออกเสีมง 600 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ  0.00 
     รวม 190,125,464 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
วาระที่ 10     พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

     บยะทาธฯ ขอให้เฤขาฯ ช้ีแจงให้ถี่บยะชุภถยานตึงยะเนีมนวายะอื่ธว่าคฒะกยยภกายนยิษัถไณ้ให้ควาภส าคัญใธกายจัณบยะชุภปู้ตือหุ้ธ 

ยวภตึงสิถทิแฤะควาภเถ่าเถีมภกัธของปู้ตือหุ้ธ จึงก าหธณให้ปู้ตือหุ้ธไณ้เสธอวายะกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธเบ็ธกายฤ่วงหธ้าใธช่วงวัธถี่ 1 ดุฤาคภ 
- 31 ทัธวาคภ โณมป่าธถาง Website ของนยิษัถฯ อม่างไภ่เบ็ธถางกาย ก่อธถี่ปู้ตือหุ้ธจะจัณถ าเบ็ธหธังสือตึงคฒะกยยภกายนยิษัถใธ

ฟามหฤัง แฤะหฤังจากถี่คฒะกยยภกายฝิจายฒาเยื่องถี่ปู้ตือหุ้ธเสธอโณมภีภดิไภ่นยยจุเบ็ธวายะกายบยะชุภ จะแจ้งให้ปู้ตือหุ้ธถยานฝย้อภ
เหดุปฤป่าธ Website ของนยิษัถฯ แฤะป่าธช่องถางเปมแฝย่ของดฤาณหฤักถยัฝม์ฯ ก่อธกายบยะชุภแฤะแจ้งถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธอีกคยั้งใธวัธ

บยะชุภ 

 
ถั้งธี้ใธกายบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบยะจ าบี 2557 ไภ่ภีปู้ตือหุ้ธส่งวายะกายบยะชุภภามังนยิษัถเบ็ธกายฤ่วงหธ้าแด่อม่างใณ เว้ธแด่ จะภี

ปู้ตือหุ้ธเสธอดาภข้อก าหธณกญหภามดาภฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ า กัณ ฝ.ศ. 2535 ภาดยา 105 ก าหธณว่า “ปู้ตือหุ้ธซึ่งภีหุ้ธธัน



19บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558

  

         
 

     ถี่บยะชุภฝิจายฒาแฤ้ว ภีภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงไภ่ธ้อมกว่า 2 ใธ 3 ณังธี้ 

     เห็ธณ้วม 143,981,824 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 75.73 

     ไภ่เห็ธณ้วม 29,900 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.02 
     งณออกเสีมง 600 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.00 

     ไภ่ภีสิถทิออกเสีมง 46,113,140 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 24.25 
     รวม 190,125,464 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
 
วาระที่ 9     พิจารณาอนุมตัิแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2558 

 

     บยะทาธฯ ขอให้คุฒวียะชัม ดัธดิกุฤ บยะทาธกยยภกายดยวจสอน ฝิจายฒาอธุภัดิแด่งดั้งปู้สอนนัญ ชี แฤะก าหธณค่าสอนนัญชี 
บยะจ าบี 2558 

 
คฒะกยยภกายดยวจสอนไณ้ภีกยะนวธกายฝิจายฒาคัณเฤือกปู้สอนนัญชีส าหยันบี 2558 แฤะไณ้เสธอคฒะกยยภกายนยิษัถฝิจายฒา

ธ าเสธอด่อถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธเฝื่อฝิจายฒาแด่งดั้ง ธามฒยงค์ ฝัธดาวงษ์ ปู้สอนนัญชียันอธุญาดถะเนีมธเฤขถี่ 3315 หยือ ธางสาวศิยาฟยฒ์ 
เอ้ือธัธด์กุฤ ปู้สอนนัญชี ยันอธุญาดเฤขถี่ 3844 หยือ ธางสาววยาฝย บยะฟาศิยิกุฤ ปู้สอนนัญชียันอธุญาดเฤขถี่ 4579 แห่งนยิษัถ 

ส าธักงาธ อีวาม จ ากัณ เบ็ธปู้สอนนัญชีของนยิษัถฯ บยะจ าบี 2558 
 

โณมคฒะกยยภกายดยวจสอนภีควาภเห็ธว่านยิษัถ ส าธักงาธ อีวาม จ ากัณ ภีเคยือข่ามคยอนคฤุภเบ็ธถี่มอภยันใธหฤามบยะเถศ ซึ่งจะ

ถ าให้ภาดยฏาธกายดยวจสอนนัญชีของนยิษัถอมู่ใธยะณันสากฤ แฤะก าหธณค่าสอนนัญชีบยะจ าบีเบ็ธค่านยิกายอ่ืธซึ่งเบ็ธค่าดยวจสอนนัดย
ส่งเสยิภกายฤงถุธจ าธวธเงิธไภ่เกิธ 0.12 ฤ้าธนาถ ยวภถั้งสิ้ธเบ็ธจ าธวธเงิธ ไภ่เกิธ 2.68 ฤ้าธนาถ ซึ่งภีควาภสภเหดุสภปฤ แฤะปู้สอน

นัญชีถั้ง 3 ยามข้างด้ธยวภตึงนยิษัถ ส าธักงาธ อีวาม จ ากัณ ไภ่ภีควาภสัภฝัธท์หยือยามกายถี่อาจก่อให้เกิณควาภขัณแม้งถางปฤบยะโมชธ์
กันนยิษัถแด่อม่างใณ  

 
      โณมถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธไณ้ภีภดิอธุภัดิณ้วมคะแธธเสีมงข้างภาก ณังธี้ 

     เห็ธณ้วม 190,094,964 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ 99.98 
     ไภ่เห็ธณ้วม 29,900 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ  0.02 

     งณออกเสีมง 600 เสีมง คิณเบ็ธย้อมฤะ  0.00 
     รวม 190,125,464 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
วาระที่ 10     พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

     บยะทาธฯ ขอให้เฤขาฯ ช้ีแจงให้ถี่บยะชุภถยานตึงยะเนีมนวายะอื่ธว่าคฒะกยยภกายนยิษัถไณ้ให้ควาภส าคัญใธกายจัณบยะชุภปู้ตือหุ้ธ 

ยวภตึงสิถทิแฤะควาภเถ่าเถีมภกัธของปู้ตือหุ้ธ จึงก าหธณให้ปู้ตือหุ้ธไณ้เสธอวายะกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธเบ็ธกายฤ่วงหธ้าใธช่วงวัธถี่ 1 ดุฤาคภ 
- 31 ทัธวาคภ โณมป่าธถาง Website ของนยิษัถฯ อม่างไภ่เบ็ธถางกาย ก่อธถี่ปู้ตือหุ้ธจะจัณถ าเบ็ธหธังสือตึงคฒะกยยภกายนยิษัถใธ

ฟามหฤัง แฤะหฤังจากถี่คฒะกยยภกายฝิจายฒาเยื่องถี่ปู้ตือหุ้ธเสธอโณมภีภดิไภ่นยยจุเบ็ธวายะกายบยะชุภ จะแจ้งให้ปู้ตือหุ้ธถยานฝย้อภ
เหดุปฤป่าธ Website ของนยิษัถฯ แฤะป่าธช่องถางเปมแฝย่ของดฤาณหฤักถยัฝม์ฯ ก่อธกายบยะชุภแฤะแจ้งถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธอีกคยั้งใธวัธ

บยะชุภ 

 
ถั้งธี้ใธกายบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบยะจ าบี 2557 ไภ่ภีปู้ตือหุ้ธส่งวายะกายบยะชุภภามังนยิษัถเบ็ธกายฤ่วงหธ้าแด่อม่างใณ เว้ธแด่ จะภี

ปู้ตือหุ้ธเสธอดาภข้อก าหธณกญหภามดาภฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ า กัณ ฝ.ศ. 2535 ภาดยา 105 ก าหธณว่า “ปู้ตือหุ้ธซึ่งภีหุ้ธธัน

  

         
 

ยวภกัธไณ้ไภ่ธ้อมกว่า 1 ใธ 3 ของจ าธวธหุ้ธถี่จ าหธ่ามไณ้ถั้งหภณ จะขอให้ถี่บยะชุภฝิจายฒาเยื่องอ่ืธธอกจากถี่ก าหธณไว้ใธหธังสือธัณ

บยะชุภอีกก็ไณ”้ จึงภีวายะถี่ 10 ไว้ยองยันดาภกญหภามถี่ก าหธณ 

 
บยะทาธถี่บยะชุภสอนตาภถี่บยะชุภว่าภีถ่าธใณเสธอวายะอ่ืธหยือไภ่ สยุบใธถี่บยะชุภไภ่ภีกายเฝิ่ภเยื่องอ่ืธใณใธวายะอ่ืธภีปู้ตือหุ้ธ

สอนตาภ ณังธี้ 

คุณนิติพล วุ่นพันธ ์

(รับมอบฉันทะจากสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) 

100 หุ้น 
 

1) ก่อนอ่ืนขอแสดงความยินดีกับทางบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี ที่ได้แสดงเจตนารมณ์ในเรื่องการ

ต่อต้านคอรัปช่ันเป็นอย่างดี อยากทราบถึงแนวทางด าเนินการในเรื่องนี้ให้เป็นที่ประจักษ์ไปสู่การ
ปฏิบัติ และค าถามที่สอง บริษัทมีผลประกอบการโดยมีรายได้ลดลงมา 2 ปีติดต่อกัน โดยในปีต่อๆ 

ไปทางบริษัทมีแนวทางในการบริหารความเส่ียง ในกรณีท่ีเศรษฐกิจโลกหรือเศรษฐกิจประเทศไทย
ตกต่ าลง บริษัทมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงหรือหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตอย่างไรบ้าง 

ดอนโณม คุฒบยีณา 

 

เยื่องกายด่อด้าธคอยับช่ัธ นยิษัถภีกายฤงธาภไบมังองค์กยด่างๆ ถี่เก่ีมวข้องกันกาย Anti-Corruption 

เบ็ธยามแยกๆ ของบยะเถศไถม แฤะใธยะณันโฤกนยิษัถภีกายฤงธาภให้กันสหบยะชาชาดิภาเบ็ธ
ยะมะเวฤา 11 บีฟามใด้สัญญาถี่ช่ือว่า Global Compact หยือเยีมกว่า สธทิสัญญาโฤก ดั้งแด่ธาม 

โคพี่ อัธธัธ เบ็ธเฤขาทิกายองค์กายสหบยะชาชาดิ ซึ่งเบ็ธนยิษัถแยกของบยะเถศไถม แฤะใธบัจจุนัธ
สหบยะชาชาดิก็ไณ้เฤ็งเห็ธควาภส าคัญของกายฝัฑธาแธวถางกายด่อด้าธกายคอยับช่ัธ กายณูแฤ

สิ่งแวณฤ้อภ ฝธักงาธ แฤะสิถทิของชุภชธ ซึ่งสหบยะชาชาดิไณ้ภีภดิว่าทุยกิจภีหธ้าถี่ถี่ด้องณูแฤสังคภ 
แฤะจะด้องถ าให้สังคภมั่งมืธ (Sustainability) ถั้งธี้สหบยะชาชาดิไณ้ภีกายปฤักณัธเยื่องธี้ภาดฤอณ

แฤะเฤ็งเห็ธตึงควาภส าคัญของเศยษฏกิจฝอเฝีมงของฝยะนาถสภเณ็จฝยะเจ้าอมู่หัวฟูภิฝฤอณุฤมเณช 
ซึ่งนยิษัถเบ็ธส่วธหธึ่งใธกายยฒยงค์ แฤะอีกบยะกายหธึ่งนยิษัถไณ้อมู่ใธกฤุ่ภนยิษัถถี่เบ็ธดัวอม่างถี่ณี

ใธกายบฎินัดิดัวภาโณมดฤอณอีกณ้วม ส่วธใธเยื่องอธาคดของนยิษัถไภ่ค่อมเบ็ธห่วง ซึ่งนยิษัถเองก็

เคมบยะสนภาดั้งแด่เหดุกายฒ์ซันไฝย์ภใธบี 2008 ถี่เกิณข้ึธกัน Lehman Brothers ซึ่งด้องขอเยีมธว่า
เบ็ธบัญหากายเงิธถั้งยะนนของโฤก ฟาษาถางนัญชีเยีมกว่างนณุฤปิณฏาธ ณังธั้ธเบ็ธเยื่องภาจาก

บัจจัมฝื้ธฏาธ มกดัวอม่างใธบี ฝ.ศ. 2540 ซึ่งงนณุฤปิณฏาธภาจากบยะเถศไถมแฤ้วฤุกฤาภไบถั่ ว
เอเชีมเฝยาะภีกายค้าขามกันบยะเถศไถม ซึ่งบยะเถศขธาณใหญ่ๆ ใธผั่งมุโยบไภ่ไณ้ยันปฤกยะถนใณๆ 

เธ่ืองจากเศยษฏกิจภีขธาณใหญ่ภาก เฝยาะฉะธั้ธกายพื้ธกฤันภาของเศยษฏกิจบยะเถศไถมถี่ด้องฝึ่ง
เศยษฏกิจโฤกอมู่บยะภาฒ 70% ของ GDP ของบยะเถศ เฝยาะฉะธั้ธเศยษฏกิจจึงพื้ธดัวอม่างยวณเย็ว

โณมณูไณ้จากค่าเงิธนาถจาก 25 นาถ เบ็ธ 50 นาถ ซ่ึงนยิษัถเองก็ภีมอณขามถี่สูงภาก แด่ดอธธี้
กฤันกัธคือบยะเถศมุโยบบยะสนบัญหาเอง เช่ธ บยะเถศกยีซ ณังธ้ัธถ าให้มุโยบมังคงถยุณดัวอมู่ 

ยวภถั้งบัญหาถี่บยะเถศมูเคยธกันบยะเถศยัสเซีม จึงเกิณภาดยกายคว่ านาดยยัสเซีมของสหยัฏฯ อีกถั้ง
บยะเถศยัสเซีมเองธั้ธภีภาดยกายไภ่ธ าเข้าสิธค้าจากสหยัฏฯ ดอนโด้เช่ธกัธ ถ าให้เศยษฏกิจของ

บยะเถศยัสเซีมมิ่งม่ าแม่ฤงไบ ไภ่ว่าจะเบ็ธค่าเงิธยูเนิฤถี่ดกฤงไบบยะภาฒ 40% ซึ่งก็เบ็ธฤูกค้าใหญ่
ของนยิษัถ ภีออเณอย์ถ่ีฤณฤงไบบยะภาฒ 50% ฟามใธบี 2014 ซึ่งนยิษัถไภ่สาภายตหฤีกเฤี่มงไณ้ แด่

นยิษัถมังคงณ าเธิธกายด่อไบไณ้เฝยาะฤูกค้ามังอมู่คยนถุกยาม แฤะมังภีจ าธวธถ่ีเฝิ่ภข้ึธดฤอณเวฤา  
จากกาย walk in ซึ่งสาภายตดยวจสอนไณ้ ณังธั้ธมอณกายปฤิดเฝื่อกายส่งออกถี่ภีตึง 80% ของนยิษัถ 

แฤะนยิษัถภีควาภภ่ัธใจว่านยิษัถเบ็ธถ่ีด้องกายของดฤาณโฤก แฤะภองเห็ธคุฒค่าของนยิษัถใธกาย

เบ็ธปู้ปฤิดสิธค้าถี่ภีคุฒฟาฝสูง หยือถี่เยาเยีมกดัวเองว่า The Architecture of Craftsmanship แฤะ
กายภีฝธักงาธถี่ภีคุฒฟาฝ ส่วธอีก 20% ซึ่งเบ็ธกายค้าบฤีกถี่ขามอมู่ใธบยะเถศไถม โณมบี 2557 

มอณขามของ Prima Diamond เฝิ่ภข้ึธ 51% แฤะไดยภาสแยกบี 2558 ธี้เฝิ่ภตึง 25% ใธขฒะถี่บีธี้
ค้าบฤีกถั่วบยะเถศภีบัญหาไภ่ธ้อม ใธบัจจุนัธกฤุ่ภนยิษัถ ภีแนยธณ์ถั้งหภณ 12 แนยธณ์ ซ่ึงภี 7    

แนยธณ์ถี่แข็งแกย่งเบ็ธอม่างภาก โณมเฉฝาะแนยธณ์ Julia ถี่จ าหธ่ามใธบยะเถศอิธโณธีเชีมซึ่งจากปฤ 
วิจัมใธด่างบยะเถศมกให้เบ็ธแนยธณ์ อัธณัน 1 ใธอิธโณธีเซีม โณมภีจุณจ าหธ่ามตึง 50 จุณจ าหธ่าม  



20 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558

  

         
 

คุณณัฐพล มงคลประดิษฐ 
6,600 หุ้น 

2) อาคารใหม่ซึ่งเป็นสถานท่ีใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีไว้ใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง และจะมี
โอกาสของนักลงทุนหรือไม่ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน 

ดอนโณม คุฒบยีณา 
 

 

ดอนโณม คุฒบยาฒี 
 

 
 

ถี่จัณงาธใธวัธธี้ นยิษัถสาภายตบยะหมัณค่าใช้จ่ามไณ้บยะภาฒ 200,000 นาถ เถีมนกันคยั้งก่อธ ถี่จัณ
ข้ึธถี่โยงแยภ 

 

นยิษัถดยะหธักตึงฝื้ธถี่กายถ างาธถี่จ ากัณอมู่กัธอม่างแออัณใธหฤามแปธกแฤะใธหฤามๆ ผ่าม  ถ าให้
กายถ างาธไภ่ภีบยะสิถทิฟาฝ นยิษัถจึงดัณสิธใจสย้างดึกธี้ข้ึธภาเฝื่อจัณสยยให้แด่ฤะแปธกถ างาธภี

บยะสิถทิฟาฝภากข้ึธ แฤะบยะเณ็ธหฤัก จะเธ้ธกายขมามณ้าธ R&D ใธแง่ของณีไซธ์ฝัฑธาสิธค้า
ด้ธแนน ซึ่งจะใช้ 2 ช้ัธของอาคายใธณ้าธออกแนนณีไซธ์แฤะฝัฑธาสิธค้าด้ธแนนก่อธถ่ีจะภีกาย   

ส่งด่อไบมังโยงงาธด่างๆ ถ่ีอมู่ใธกยุงเถฝฯ จังหวัณธคยยาชสีภา แฤะด่างบยะเถศ ส่วธถี่ช้ัธ 4 จะ
เบ็ธผ่ามขาม ช้ัธ 5 เบ็ธฝื้ธถี่ถ างาธของผ่ามเถคโธโฤมีแฤะสายสธเถศ ส าหยันณ้าธฤ่างช้ัธ 1 จะเบ็ธ

ส่วธโยงอาหายถ่ีม้ามภาจากกายบยันบยุงของโยงอาหายเณิภ ส่วธใธกายเมี่มภชภโยงงาธจะเบ็ธ
หฤังจากกายบิณกายบยะชุภแด่คงด้องเบ็ธก่อธถี่ส่วธของโยงงาธจะบิณใธเวฤา 17.30 ธ. โณมจะธ าชภ
นางส่วธของโยงงาธถี่ซุบเบอย์โกฤณ์ แฤะโชว์ยูภ 

คุณสุเมธ วัฒนรังสรรค์ 

87,400 หุ้น 

3) จากที่ท่านประธานได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่าตลาดทางฝ่ังยุโรปท่ีมีปัญหาเศรษฐกิจท าให้มียอดขาย

ลดลง แต่ท าให้มีลูกค้าใหม่ walk in เข้ามา ค าถามคือลูกค้าที่ walk in เข้ามาเป็นลูกค้าประเทศ

เดิมหรือลูกค้าประเทศใหม่ 

ดอนโณม คุฒเณชา กฤ่าวไณ้ว่าภีเกือนถุกโซธ ส่วธใหญ่นยิษัถจะเจอฤูกค้าถี่งาธแพย์ โณมถี่นยิษัถจะไบออกงาธแพย์ถั่วถั้ง

อเภยิกา มุโยบ แฤะเอเชีม ใธ 1 บีไภ่ด่ ากว่า 6 คยั้ง ใธอณีดนยิษัถเคมไบยัสเซีมอมู่เบ็ธบยะจ าแด่ 2 
บีหฤังภาธี้นยิษัถหมุณไบเฝยาะบัญหาเศยษฏกิจอม่างถี่ถยานกัธ 

คุณสุเมธ วัฒนรังสรรค์ 

87,400 หุ้น 
 

4) ตลาดหลักท่ีประเทศอเมริกาและตลาดรองประเทศยุโรปที่มีปัญหา อยากสอบถามว่าในปีนี้

คาดการณ์ ว่าจะเป็นอย่างไรส าหรับตลาดใน 2 กลุ่มดังกล่าวและตลาดใหม่ๆ ที่มี promising ที่ไหน 
อย่างที่ประเทศอินโดนีเซียที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ และค าถามที่สองราคาหุ้นเฉล่ียในปี 2556 มีราคาอยู่
ที่ 5 - 6 บาท ส่วนในปี 2557 ราคาเฉลี่ยประมาณเท่าไร 

ดอนโณม คุฒเณชา 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
ดอนโณม คุฒบยีณา 

 
 

 
 

ใธดอธธี้เชื่อว่าฟาวะดฤาณใธอเภยิกาก าฤังพื้ธดัวค่อธข้างชัณเจธแฤะนยิษัถไณ้ยัน กายดอนสธองจาก

ฤูกค้าใหภ่ๆ ใธอเภยิกาค่อธข้างณีฝอสภควย แด่ใธมุโยบถี่ภีบัญหาดาภถี่ถ่าธบยะทาธไณ้กฤ่าวภาแฤ้ว
ก่อธหธ้าธี้ แด่ขอเยีมธให้ถยานว่าฤูกค้าคงมังภีอมู่จากงาธแพย์ ส่วธบยะเถศถี่ไภ่ค่อมไณ้ยันปฤกยะถน

ใธบยะเถศแตนนอฤดิกมังภีอมู่ เช่ธ ฤิถัวเธีม ฤัดเวีม มังคงเข้าภาหานยิษัถ แฤะสแกธณิเธเวีม ซึ่ง
นยิษัถเองไณ้โซธฝวกธี้ภาถณแถธ ส่วธยัสเซีมถ่ีก่อธหธ้าธี้ไณ้ยันปฤกยะถนถ าให้ค่าเงิธดกไบอม่าง    

ภีธัมส าคัญ ดอธธี้ค่าเงิธก็กฤันคืธภาฝอสภควย ฤูกค้าของนยิษัถถมอมค าสั่งซื้อกฤันคืธภา นยิษัถ

เช่ือว่าใธคยึ่งบีหฤังมุโยบจะณีข้ึธแด่คงไภ่ไณ้ยวณเย็วเถ่ากันบยะเถศอเภยิกา นยิษัถจึงธ าส่วธของ
อเภยิกาภาถณแถธสัณส่วธถี่หามไบธี้ของมุโยบ แด่บยะเถศใหภ่ๆ ใธผั่งมุโยบ จะภีโบแฤธณ์ 

สาทายฒยัฏเช็ก โซธอีสเถิธส์มุโยบ นยาซิฤ จีธ แฤะดะวัธออกกฤา งนยิษัถไภ่ไณ้ฤะเฤมถี่จะ
ถ ากายศึกษาดฤาณเฝยาะภี Potential ค่อธข้างสูง 

 
ใธเยื่องกายถ าแนยธณ์ของนยิษัถจะภุ่งอมู่ถี่เอเชีม โณมขอกฤ่าวเยิ่ภถี่บยะเถศอิธเณีมก่อธ ซึ่งภีสัญญาฒ

ณีข้ึธแด่มังไภ่ณีภาก ใธบี 2015 เยิ่ภณีข้ึธหฤังจากถี่ภีธามกฯ คธใหภ่เข้าภา ส่วธถี่บยะเถศจีธถี่นยิษัถ
เฝ่ิงบิณไบแด่นยิษัถมังคงเหฤือเช้ือไว้เฝื่อถี่จะถ ากายเบิณด่อ แด่มังไภ่เบิณดอธธี้ นยิษัถไณ้ยันข้อเสธอ

จากห้างค้าบฤีกถี่ณีถี่สุณซึ่งตือเบ็ธ clusters ใธกวางเจาใกฤ้ๆ เซ่ีมงไฮ้ แฤะเบ็ธด าแหธ่งถี่เหภาะกัน
สิธค้าของนยิษัถเบ็ธอม่างภากเฝยาะเบ็ธแหฤ่งถ่องเถี่มวยวภตึงเบ็ธแหฤ่งของคธภีฏาธะใธบยะเถศจีธ 

  

         
 

 
 

 
 

ดอนโณม คุฒชธัดต์ 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
ดอนโณม คุฒณุษิด 

เฝีมงแด่นยิษัถมังไภ่เบิณเฝยาะ Prima Gold อมู่ใธยะณัน High-end ซึ่งยัฏนาฤจีธภีควาภฝมามาภถี่
จะก าจัณสิธค้าพุ่ภเพือมแฤะบยานบยาภคอยับช่ัธ ถ าให้ดอธธี้ไภ่ภีใคยกฤ้านยิโฟคอุบโฟคสิธค้าภียาคา

สูง ซึ่งด้องยอให้ภีกายป่อธคฤามใธภาดยกายของยัฏนาฤก่อธ นยิษัถตึงจะณ าเธิธกายใธฤ าณันด่อไบ  
 

ดาภถี่คุฒเณชาไณ้กฤ่าวไว้ก่อธหธ้าธี้ ใธส่วธของสิธค้า ODM ซึ่งภีมอณขาม 75% ของกฤุ่ภนยิษัถ 
ส่วธถี่บยะเถศอิธโณธีเซีม แฤะบยะเถศอิธเณีมถ่ีคุฒบยีณาไณ้กฤ่าวไว้ ส่วธใหญ่จะภาจากแนยธณ์ของ

ดธเองหยือถี่เยีมกว่า OBM ซึ่งภีสัณส่วธบยะภาฒ 25% ของกฤุ่ภนยิษัถใธบี 2557 โณมถั้งหภณ    
คุฒบยีณาไณ้กฤ่าวไว้หภณแฤ้วไภ่ว่าจะเบ็ธกายเดินโดของ Prima Diamond ถี่บยะสนควาภส าเย็จ 

เบ็ธอม่างณีใธบีถี่แฤ้ว โณมใธส่วธจุณจ าหธ่ามถี่คุฒบยีณากฤ่าวไว้ว่าใธบยะเถศอิธโณธีเซีมภีกาย
ขมามดัวโณมภีจุณจ าหธ่ามฟามใด้ช่ือ Julia 50 สาขาจะแน่งเบ็ธของนยิษัถ 20 สาขา แฤะ Franchise 

30 สาขา ถี่บยะเถศอิธโณธีเซีมภี Prima Gold อมู่ 3 สาขา ส่วธใธบีถี่แฤ้วเวีมณธาภภีกายเดินโดอมู่

ถี่บยะภาฒ 40% เธื่องจากกายขมามดฤาณ Prima Gold ค่อธข้างภาก ใธบัจจุนัธภีอมู่ถี่บยะเถศ
เวีมณธาภ 8 สาขา ใธดอธธี้มังไภ่เฝิ่ภจุณจ าหธ่ามแด่ภีกายเฝิ่ภ same store sales growth เฝยาะ

นยิษัถไณ้ถ ากายดฤาณภากข้ึธแฤะแนยธณ์ของนยิษัถเบ็ธถ่ียู้จักภากมิ่งข้ึธ โณมสาภายตณูยามฤะเอีมณ
เฝิ่ภเดิภใธยามงาธบยะจ าบี 2557 ใธหธ้าถี่ 48 

 
ใธเยื่องของยาคาหุ้ธเฉฤี่มใธบี 2557 อมู่ถี่ 6.25 นาถ  

คุณ โอวาท เสณีตันติกุล 
67,700 หุ้น 

5) การขายปีที่แล้วมีการพูดถึง E-Commerce ที่แพรนด้าไปซื้อเว็ปไซต์ของประเทศอังกฤษ ซึ่งปีนี้ 
ไม่มีการพูดถึงเลย อยากทราบว่าปีนี้ มีการด าเนินการเป็นอย่างไร หรือยกเลิกไปแล้ว 

ดอนโณม คุฒบยีณา 

 
 

เว็บไซด์ณังกฤ่าวช่ือว่า Gemondo เบ็ธเว็นไซด์ถี่ขามของถางอิธเดอย์เธ็ด หยือสาภายตณูไณ้ถี่เว็นไซด์ 

Net-a-Porter.com ซึ่งบัจจุนัธธี้คธใช้เวฤาอมู่กันอิธเดอย์เธ็ดค่อธข้างภาก เภ่ือ 7 บีก่อธเยิ่ภด้ธถี่
บยะเถศอังกรษ บัจจุนัธภีแฤ้วใธ 5 บยะเถศ ฟามใธไภ่เกิธ 1 บี จะภีกายเบิณ Shop ถี่บยะเถศ

เมอยภธี Gemondo เบ็ธแนยธณ์อัธณันหธึ่งของ Shop Chanel ถี่บยะเถศญี่บุ่ธ ซึ่ง Gemondo ไณ้
เวฤาเมอะใธบยะเถศญี่บุ่ธของ Shop Chanel โณมภีมอณขามเบ็ธอัธณันหธึ่ง 

คุณ วนิดา ธัญญะวุฒิ 

300,000 หุ้น 

6) ก่อนอ่ืนขอแสดงความเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ในเรื่องการจัดการประชุมที่บริษัท เพื่อเป็นการ

ประหยัดค่าใช้จ่าย อยากสอบถามเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมีผลอย่างมากในงบก าไรขาดทุน เช่น ใน
ป ี2556 บริษัทได้รับก าไรจ านวน 92 ล้านบาท ส่วนปี 2557 บริษัทขาดทุน 73 ล้านบาท อยากทราบ

ว่าเราจะมีมาตราการณ์ในการควบคุมเรื่องนี้อย่างไรบ้าง 

ดอนโณม คุฒสุธัธถา 

 

ส าหยันอัดยาแฤกเบฤี่มธซึ่งนยิษัถภีกายจ าหธ่ามสิธค้าไบมังดฤาณหฤามๆ ถี่ ถี่ภี Currency แดกด่าง

กัธ เช่ธ US ณอฤฤาย์, เงิธบอธณ์, เงิธมูโย แฤะภีกายฤงถุธใธนยิษัถด่างบยะเถศ ส่วธเงิธถี่ธ าไบ
ฤงถุธเบ็ธเงิธสกุฤมูโย, เงิธบอธณ์ แฤะเงิธให้กู้มืภยะมะมาว ซึ่งไภ่ไณ้ภีกายถ า Forward เอาไว้ 

เธื่องจากเงิธมังไภ่กฤันเข้าภา โณมกายขาณถุธใธมอณธั้ธเบ็ธแนนไภ่เกิณข้ึธจยิง (Unrealized) ซึ่ง
ส่วธใหญ่สิธค้าถี่นยิษัถส่งออกภีกายถ า Natural Hedge แฤะ Forward ดาภควาภเหภาะสภ 

 

พ.อ. คนึง อัครคุปต์ 
10,000 หุ้น 

ราคาหุ้นเคยข้ึนถึง 11 บาท แต่ปัจจุบันราคาลดลงไปเหลือ 5 บาท ลดลงเกือบ 50% จะมีโอกาสไหม
ที่ราคาหุ้นจะเพิ่มข้ึนเหมือนเดิม ผมเคยซื้อตั้งแต่ราคา 2-3 บาท ซึ่งผมมั่นใจในคณะกรรมการ 

ดังนั้น ผมจึงอยากฝากความหวังไว้ต่อผู้บริหารว่าจะพอมีโอกาสที่ราคาจะกลับมาประมาณ 10 บาท 
กว่า ถึง 11 บาทได้หรือไม่ 

ดอนโณม คุฒณุษิด 

 

บัจจุนัธสัณส่วธกยยภกาย 33% สตานัธ 35% ยามม่อม 30% ซึ่งค่อธ Balance ส าหยันโอกาสของ

ยาคาหุ้ธเฝิ่ภข้ึธ จะด้องณูถี่ภูฤค่าหุ้ธดาภนัญชี (Book Value) ซึ่งยาคาจากเณิภอมู่ถี่ 7 นาถ ส่วธ

  

         
 

 
 

 
 

ดอนโณม คุฒชธัดต์ 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
ดอนโณม คุฒณุษิด 

เฝีมงแด่นยิษัถมังไภ่เบิณเฝยาะ Prima Gold อมู่ใธยะณัน High-end ซึ่งยัฏนาฤจีธภีควาภฝมามาภถี่
จะก าจัณสิธค้าพุ่ภเพือมแฤะบยานบยาภคอยับช่ัธ ถ าให้ดอธธี้ไภ่ภีใคยกฤ้านยิโฟคอุบโฟคสิธค้าภียาคา

สูง ซึ่งด้องยอให้ภีกายป่อธคฤามใธภาดยกายของยัฏนาฤก่อธ นยิษัถตึงจะณ าเธิธกายใธฤ าณันด่อไบ  
 

ดาภถี่คุฒเณชาไณ้กฤ่าวไว้ก่อธหธ้าธี้ ใธส่วธของสิธค้า ODM ซึ่งภีมอณขาม 75% ของกฤุ่ภนยิษัถ 
ส่วธถี่บยะเถศอิธโณธีเซีม แฤะบยะเถศอิธเณีมถ่ีคุฒบยีณาไณ้กฤ่าวไว้ ส่วธใหญ่จะภาจากแนยธณ์ของ

ดธเองหยือถี่เยีมกว่า OBM ซึ่งภีสัณส่วธบยะภาฒ 25% ของกฤุ่ภนยิษัถใธบี 2557 โณมถั้งหภณ    
คุฒบยีณาไณ้กฤ่าวไว้หภณแฤ้วไภ่ว่าจะเบ็ธกายเดินโดของ Prima Diamond ถี่บยะสนควาภส าเย็จ 

เบ็ธอม่างณีใธบีถี่แฤ้ว โณมใธส่วธจุณจ าหธ่ามถี่คุฒบยีณากฤ่าวไว้ว่าใธบยะเถศอิธโณธีเซีมภีกาย
ขมามดัวโณมภีจุณจ าหธ่ามฟามใด้ช่ือ Julia 50 สาขาจะแน่งเบ็ธของนยิษัถ 20 สาขา แฤะ Franchise 

30 สาขา ถี่บยะเถศอิธโณธีเซีมภี Prima Gold อมู่ 3 สาขา ส่วธใธบีถี่แฤ้วเวีมณธาภภีกายเดินโดอมู่

ถี่บยะภาฒ 40% เธื่องจากกายขมามดฤาณ Prima Gold ค่อธข้างภาก ใธบัจจุนัธภีอมู่ถี่บยะเถศ
เวีมณธาภ 8 สาขา ใธดอธธี้มังไภ่เฝิ่ภจุณจ าหธ่ามแด่ภีกายเฝิ่ภ same store sales growth เฝยาะ

นยิษัถไณ้ถ ากายดฤาณภากข้ึธแฤะแนยธณ์ของนยิษัถเบ็ธถ่ียู้จักภากมิ่งข้ึธ โณมสาภายตณูยามฤะเอีมณ
เฝิ่ภเดิภใธยามงาธบยะจ าบี 2557 ใธหธ้าถี่ 48 

 
ใธเยื่องของยาคาหุ้ธเฉฤี่มใธบี 2557 อมู่ถี่ 6.25 นาถ  

คุณ โอวาท เสณีตันติกุล 
67,700 หุ้น 

5) การขายปีที่แล้วมีการพูดถึง E-Commerce ที่แพรนด้าไปซื้อเว็ปไซต์ของประเทศอังกฤษ ซึ่งปีนี้ 
ไม่มีการพูดถึงเลย อยากทราบว่าปีนี้ มีการด าเนินการเป็นอย่างไร หรือยกเลิกไปแล้ว 

ดอนโณม คุฒบยีณา 

 
 

เว็บไซด์ณังกฤ่าวช่ือว่า Gemondo เบ็ธเว็นไซด์ถี่ขามของถางอิธเดอย์เธ็ด หยือสาภายตณูไณ้ถี่เว็นไซด์ 

Net-a-Porter.com ซึ่งบัจจุนัธธี้คธใช้เวฤาอมู่กันอิธเดอย์เธ็ดค่อธข้างภาก เภ่ือ 7 บีก่อธเยิ่ภด้ธถี่
บยะเถศอังกรษ บัจจุนัธภีแฤ้วใธ 5 บยะเถศ ฟามใธไภ่เกิธ 1 บี จะภีกายเบิณ Shop ถี่บยะเถศ

เมอยภธี Gemondo เบ็ธแนยธณ์อัธณันหธึ่งของ Shop Chanel ถี่บยะเถศญี่บุ่ธ ซึ่ง Gemondo ไณ้
เวฤาเมอะใธบยะเถศญี่บุ่ธของ Shop Chanel โณมภีมอณขามเบ็ธอัธณันหธึ่ง 

คุณ วนิดา ธัญญะวุฒิ 

300,000 หุ้น 

6) ก่อนอ่ืนขอแสดงความเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ในเรื่องการจัดการประชุมที่บริษัท เพื่อเป็นการ

ประหยัดค่าใช้จ่าย อยากสอบถามเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมีผลอย่างมากในงบก าไรขาดทุน เช่น ใน
ป ี2556 บริษัทได้รับก าไรจ านวน 92 ล้านบาท ส่วนปี 2557 บริษัทขาดทุน 73 ล้านบาท อยากทราบ

ว่าเราจะมีมาตราการณ์ในการควบคุมเรื่องนี้อย่างไรบ้าง 

ดอนโณม คุฒสุธัธถา 

 

ส าหยันอัดยาแฤกเบฤี่มธซึ่งนยิษัถภีกายจ าหธ่ามสิธค้าไบมังดฤาณหฤามๆ ถี่ ถี่ภี Currency แดกด่าง

กัธ เช่ธ US ณอฤฤาย์, เงิธบอธณ์, เงิธมูโย แฤะภีกายฤงถุธใธนยิษัถด่างบยะเถศ ส่วธเงิธถี่ธ าไบ
ฤงถุธเบ็ธเงิธสกุฤมูโย, เงิธบอธณ์ แฤะเงิธให้กู้มืภยะมะมาว ซึ่งไภ่ไณ้ภีกายถ า Forward เอาไว้ 

เธื่องจากเงิธมังไภ่กฤันเข้าภา โณมกายขาณถุธใธมอณธั้ธเบ็ธแนนไภ่เกิณข้ึธจยิง (Unrealized) ซึ่ง
ส่วธใหญ่สิธค้าถี่นยิษัถส่งออกภีกายถ า Natural Hedge แฤะ Forward ดาภควาภเหภาะสภ 

 

พ.อ. คนึง อัครคุปต์ 
10,000 หุ้น 

ราคาหุ้นเคยข้ึนถึง 11 บาท แต่ปัจจุบันราคาลดลงไปเหลือ 5 บาท ลดลงเกือบ 50% จะมีโอกาสไหม
ที่ราคาหุ้นจะเพิ่มข้ึนเหมือนเดิม ผมเคยซื้อตั้งแต่ราคา 2-3 บาท ซึ่งผมมั่นใจในคณะกรรมการ 

ดังนั้น ผมจึงอยากฝากความหวังไว้ต่อผู้บริหารว่าจะพอมีโอกาสที่ราคาจะกลับมาประมาณ 10 บาท 
กว่า ถึง 11 บาทได้หรือไม่ 

ดอนโณม คุฒณุษิด 

 

บัจจุนัธสัณส่วธกยยภกาย 33% สตานัธ 35% ยามม่อม 30% ซึ่งค่อธ Balance ส าหยันโอกาสของ

ยาคาหุ้ธเฝิ่ภข้ึธ จะด้องณูถี่ภูฤค่าหุ้ธดาภนัญชี (Book Value) ซึ่งยาคาจากเณิภอมู่ถี่ 7 นาถ ส่วธ



21บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558

  

         
 

คุณณัฐพล มงคลประดิษฐ 
6,600 หุ้น 

2) อาคารใหม่ซึ่งเป็นสถานท่ีใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งน้ีมีไว้ใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง และจะมี
โอกาสของนักลงทุนหรือไม่ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน 

ดอนโณม คุฒบยีณา 
 

 

ดอนโณม คุฒบยาฒี 
 

 
 

ถี่จัณงาธใธวัธธี้ นยิษัถสาภายตบยะหมัณค่าใช้จ่ามไณ้บยะภาฒ 200,000 นาถ เถีมนกันคยั้งก่อธ ถี่จัณ
ข้ึธถี่โยงแยภ 

 

นยิษัถดยะหธักตึงฝื้ธถี่กายถ างาธถี่จ ากัณอมู่กัธอม่างแออัณใธหฤามแปธกแฤะใธหฤามๆ ผ่าม  ถ าให้
กายถ างาธไภ่ภีบยะสิถทิฟาฝ นยิษัถจึงดัณสิธใจสย้างดึกธี้ข้ึธภาเฝื่อจัณสยยให้แด่ฤะแปธกถ างาธภี

บยะสิถทิฟาฝภากข้ึธ แฤะบยะเณ็ธหฤัก จะเธ้ธกายขมามณ้าธ R&D ใธแง่ของณีไซธ์ฝัฑธาสิธค้า
ด้ธแนน ซึ่งจะใช้ 2 ช้ัธของอาคายใธณ้าธออกแนนณีไซธ์แฤะฝัฑธาสิธค้าด้ธแนนก่อธถี่จะภีกาย   

ส่งด่อไบมังโยงงาธด่างๆ ถ่ีอมู่ใธกยุงเถฝฯ จังหวัณธคยยาชสีภา แฤะด่างบยะเถศ ส่วธถี่ช้ัธ 4 จะ
เบ็ธผ่ามขาม ช้ัธ 5 เบ็ธฝื้ธถี่ถ างาธของผ่ามเถคโธโฤมีแฤะสายสธเถศ ส าหยันณ้าธฤ่างช้ัธ 1 จะเบ็ธ

ส่วธโยงอาหายถี่ม้ามภาจากกายบยันบยุงของโยงอาหายเณิภ ส่วธใธกายเมี่มภชภโยงงาธจะเบ็ธ
หฤังจากกายบิณกายบยะชุภแด่คงด้องเบ็ธก่อธถี่ส่วธของโยงงาธจะบิณใธเวฤา 17.30 ธ. โณมจะธ าชภ

นางส่วธของโยงงาธถี่ซุบเบอย์โกฤณ์ แฤะโชว์ยูภ 

คุณสุเมธ วัฒนรังสรรค์ 

87,400 หุ้น 

3) จากท่ีท่านประธานได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่าตลาดทางฝ่ังยุโรปที่มีปัญหาเศรษฐกิจท าให้มียอดขาย

ลดลง แต่ท าให้มีลูกค้าใหม่ walk in เข้ามา ค าถามคือลูกค้าที่ walk in เข้ามาเป็นลูกค้าประเทศ

เดิมหรือลูกค้าประเทศใหม่ 

ดอนโณม คุฒเณชา กฤ่าวไณ้ว่าภีเกือนถุกโซธ ส่วธใหญ่นยิษัถจะเจอฤูกค้าถี่งาธแพย์ โณมถี่นยิษัถจะไบออกงาธแพย์ถั่วถั้ง

อเภยิกา มุโยบ แฤะเอเชีม ใธ 1 บีไภ่ด่ ากว่า 6 คยั้ง ใธอณีดนยิษัถเคมไบยัสเซีมอมู่เบ็ธบยะจ าแด่ 2 
บีหฤังภาธี้นยิษัถหมุณไบเฝยาะบัญหาเศยษฏกิจอม่างถี่ถยานกัธ 

คุณสุเมธ วัฒนรังสรรค์ 

87,400 หุ้น 
 

4) ตลาดหลักที่ประเทศอเมริกาและตลาดรองประเทศยุโรปท่ีมีปัญหา อยากสอบถามว่าในปีน้ี

คาดการณ์ ว่าจะเป็นอย่างไรส าหรับตลาดใน 2 กลุ่มดังกล่าวและตลาดใหม่ๆ ที่มี promising ที่ไหน 
อย่างที่ประเทศอินโดนีเซียที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ และค าถามที่สองราคาหุ้นเฉลี่ยในปี 2556 มีราคาอยู่

ที่ 5 - 6 บาท ส่วนในปี 2557 ราคาเฉลี่ยประมาณเท่าไร 

ดอนโณม คุฒเณชา 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
ดอนโณม คุฒบยีณา 

 
 

 
 

ใธดอธธี้เชื่อว่าฟาวะดฤาณใธอเภยิกาก าฤังพื้ธดัวค่อธข้างชัณเจธแฤะนยิษัถไณ้ยัน กายดอนสธองจาก

ฤูกค้าใหภ่ๆ ใธอเภยิกาค่อธข้างณีฝอสภควย แด่ใธมุโยบถี่ภีบัญหาดาภถี่ถ่าธบยะทาธไณ้กฤ่าวภาแฤ้ว
ก่อธหธ้าธี้ แด่ขอเยีมธให้ถยานว่าฤูกค้าคงมังภีอมู่จากงาธแพย์ ส่วธบยะเถศถี่ไภ่ค่อมไณ้ยันปฤกยะถน

ใธบยะเถศแตนนอฤดิกมังภีอมู่ เช่ธ ฤิถัวเธีม ฤัดเวีม มังคงเข้าภาหานยิษัถ แฤะสแกธณิเธเวีม ซึ่ง
นยิษัถเองไณ้โซธฝวกธี้ภาถณแถธ ส่วธยัสเซีมถี่ก่อธหธ้าธี้ไณ้ยันปฤกยะถนถ าให้ค่าเงิธดกไบอม่าง    

ภีธัมส าคัญ ดอธธี้ค่าเงิธก็กฤันคืธภาฝอสภควย ฤูกค้าของนยิษัถถมอมค าสั่งซื้อกฤันคืธภา นยิษัถ

เช่ือว่าใธคยึ่งบีหฤังมุโยบจะณีข้ึธแด่คงไภ่ไณ้ยวณเย็วเถ่ากันบยะเถศอเภยิกา นยิษัถจึงธ าส่วธของ
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สาทายฒยัฏเช็ก โซธอีสเถิธส์มุโยบ นยาซิฤ จีธ แฤะดะวัธออกกฤา งนยิษัถไภ่ไณ้ฤะเฤมถี่จะ
ถ ากายศึกษาดฤาณเฝยาะภี Potential ค่อธข้างสูง 

 
ใธเยื่องกายถ าแนยธณ์ของนยิษัถจะภุ่งอมู่ถี่เอเชีม โณมขอกฤ่าวเยิ่ภถี่บยะเถศอิธเณีมก่อธ ซึ่งภีสัญญาฒ
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ดอนโณม คุฒชธัดต์ 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
ดอนโณม คุฒณุษิด 

เฝีมงแด่นยิษัถมังไภ่เบิณเฝยาะ Prima Gold อมู่ใธยะณัน High-end ซึ่งยัฏนาฤจีธภีควาภฝมามาภถี่
จะก าจัณสิธค้าพุ่ภเพือมแฤะบยานบยาภคอยับช่ัธ ถ าให้ดอธธี้ไภ่ภีใคยกฤ้านยิโฟคอุบโฟคสิธค้าภียาคา

สูง ซึ่งด้องยอให้ภีกายป่อธคฤามใธภาดยกายของยัฏนาฤก่อธ นยิษัถตึงจะณ าเธิธกายใธฤ าณันด่อไบ  
 

ดาภถี่คุฒเณชาไณ้กฤ่าวไว้ก่อธหธ้าธี้ ใธส่วธของสิธค้า ODM ซึ่งภีมอณขาม 75% ของกฤุ่ภนยิษัถ 
ส่วธถี่บยะเถศอิธโณธีเซีม แฤะบยะเถศอิธเณีมถ่ีคุฒบยีณาไณ้กฤ่าวไว้ ส่วธใหญ่จะภาจากแนยธณ์ของ

ดธเองหยือถี่เยีมกว่า OBM ซึ่งภีสัณส่วธบยะภาฒ 25% ของกฤุ่ภนยิษัถใธบี 2557 โณมถั้งหภณ    
คุฒบยีณาไณ้กฤ่าวไว้หภณแฤ้วไภ่ว่าจะเบ็ธกายเดินโดของ Prima Diamond ถี่บยะสนควาภส าเย็จ 

เบ็ธอม่างณีใธบีถี่แฤ้ว โณมใธส่วธจุณจ าหธ่ามถ่ีคุฒบยีณากฤ่าวไว้ว่าใธบยะเถศอิธโณธีเซีมภีกาย
ขมามดัวโณมภีจุณจ าหธ่ามฟามใด้ช่ือ Julia 50 สาขาจะแน่งเบ็ธของนยิษัถ 20 สาขา แฤะ Franchise 

30 สาขา ถี่บยะเถศอิธโณธีเซีมภี Prima Gold อมู่ 3 สาขา ส่วธใธบีถี่แฤ้วเวีมณธาภภีกายเดินโดอมู่

ถี่บยะภาฒ 40% เธื่องจากกายขมามดฤาณ Prima Gold ค่อธข้างภาก ใธบัจจุนัธภีอมู่ถี่บยะเถศ
เวีมณธาภ 8 สาขา ใธดอธธี้มังไภ่เฝิ่ภจุณจ าหธ่ามแด่ภีกายเฝิ่ภ same store sales growth เฝยาะ

นยิษัถไณ้ถ ากายดฤาณภากข้ึธแฤะแนยธณ์ของนยิษัถเบ็ธถ่ียู้จักภากมิ่งข้ึธ โณมสาภายตณูยามฤะเอีมณ
เฝิ่ภเดิภใธยามงาธบยะจ าบี 2557 ใธหธ้าถี่ 48 

 
ใธเยื่องของยาคาหุ้ธเฉฤี่มใธบี 2557 อมู่ถี่ 6.25 นาถ  

คุณ โอวาท เสณีตันติกุล 
67,700 หุ้น 

5) การขายปีที่แล้วมีการพูดถึง E-Commerce ที่แพรนด้าไปซื้อเว็ปไซต์ของประเทศอังกฤษ ซึ่งปีนี้ 
ไม่มีการพูดถึงเลย อยากทราบว่าปีนี้ มีการด าเนินการเป็นอย่างไร หรือยกเลิกไปแล้ว 

ดอนโณม คุฒบยีณา 

 
 

เว็บไซด์ณังกฤ่าวช่ือว่า Gemondo เบ็ธเว็นไซด์ถี่ขามของถางอิธเดอย์เธ็ด หยือสาภายตณูไณ้ถี่เว็นไซด์ 

Net-a-Porter.com ซึ่งบัจจุนัธธี้คธใช้เวฤาอมู่กันอิธเดอย์เธ็ดค่อธข้างภาก เภ่ือ 7 บีก่อธเยิ่ภด้ธถี่
บยะเถศอังกรษ บัจจุนัธภีแฤ้วใธ 5 บยะเถศ ฟามใธไภ่เกิธ 1 บี จะภีกายเบิณ Shop ถี่บยะเถศ

เมอยภธี Gemondo เบ็ธแนยธณ์อัธณันหธึ่งของ Shop Chanel ถี่บยะเถศญี่บุ่ธ ซึ่ง Gemondo ไณ้
เวฤาเมอะใธบยะเถศญี่บุ่ธของ Shop Chanel โณมภีมอณขามเบ็ธอัธณันหธึ่ง 

คุณ วนิดา ธัญญะวุฒิ 

300,000 หุ้น 

6) ก่อนอ่ืนขอแสดงความเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ในเรื่องการจัดการประชุมที่บริษัท เพื่อเป็นการ

ประหยัดค่าใช้จ่าย อยากสอบถามเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมีผลอย่างมากในงบก าไรขาดทุน เช่น ใน
ปี 2556 บริษัทได้รับก าไรจ านวน 92 ล้านบาท ส่วนปี 2557 บริษัทขาดทุน 73 ล้านบาท อยากทราบ
ว่าเราจะมีมาตราการณ์ในการควบคุมเรื่องนี้อย่างไรบ้าง 

ดอนโณม คุฒสุธัธถา 

 

ส าหยันอัดยาแฤกเบฤี่มธซึ่งนยิษัถภีกายจ าหธ่ามสิธค้าไบมังดฤาณหฤามๆ ถี่ ถี่ภี Currency แดกด่าง

กัธ เช่ธ US ณอฤฤาย์, เงิธบอธณ์, เงิธมูโย แฤะภีกายฤงถุธใธนยิษัถด่างบยะเถศ ส่วธเงิธถี่ธ าไบ
ฤงถุธเบ็ธเงิธสกุฤมูโย, เงิธบอธณ์ แฤะเงิธให้กู้มืภยะมะมาว ซึ่งไภ่ไณ้ภีกายถ า Forward เอาไว้ 

เธื่องจากเงิธมังไภ่กฤันเข้าภา โณมกายขาณถุธใธมอณธั้ธเบ็ธแนนไภ่เกิณข้ึธจยิง (Unrealized) ซึ่ง
ส่วธใหญ่สิธค้าถี่นยิษัถส่งออกภีกายถ า Natural Hedge แฤะ Forward ดาภควาภเหภาะสภ 
 

พ.อ. คนึง อัครคุปต์ 
10,000 หุ้น 

ราคาหุ้นเคยข้ึนถึง 11 บาท แต่ปัจจุบันราคาลดลงไปเหลือ 5 บาท ลดลงเกือบ 50% จะมีโอกาสไหม
ที่ราคาหุ้นจะเพิ่มข้ึนเหมือนเดิม ผมเคยซื้อตั้งแต่ราคา 2-3 บาท ซึ่งผมมั่นใจในคณะกรรมการ 

ดังนั้น ผมจึงอยากฝากความหวังไว้ต่อผู้บริหารว่าจะพอมีโอกาสที่ราคาจะกลับมาประมาณ 10 บาท 
กว่า ถึง 11 บาทได้หรือไม่ 

ดอนโณม คุฒณุษิด 

 

บัจจุนัธสัณส่วธกยยภกาย 33% สตานัธ 35% ยามม่อม 30% ซึ่งค่อธ Balance ส าหยันโอกาสของ

ยาคาหุ้ธเฝิ่ภข้ึธ จะด้องณูถี่ภูฤค่าหุ้ธดาภนัญชี (Book Value) ซึ่งยาคาจากเณิภอมู่ถี่ 7 นาถ ส่วธ

  

         
 

 
 

 
 

ดอนโณม คุฒชธัดต์ 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
ดอนโณม คุฒณุษิด 

เฝีมงแด่นยิษัถมังไภ่เบิณเฝยาะ Prima Gold อมู่ใธยะณัน High-end ซึ่งยัฏนาฤจีธภีควาภฝมามาภถี่
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ส่วธถี่บยะเถศอิธโณธีเซีม แฤะบยะเถศอิธเณีมถ่ีคุฒบยีณาไณ้กฤ่าวไว้ ส่วธใหญ่จะภาจากแนยธณ์ของ

ดธเองหยือถี่เยีมกว่า OBM ซึ่งภีสัณส่วธบยะภาฒ 25% ของกฤุ่ภนยิษัถใธบี 2557 โณมถั้งหภณ    
คุฒบยีณาไณ้กฤ่าวไว้หภณแฤ้วไภ่ว่าจะเบ็ธกายเดินโดของ Prima Diamond ถี่บยะสนควาภส าเย็จ 

เบ็ธอม่างณีใธบีถี่แฤ้ว โณมใธส่วธจุณจ าหธ่ามถ่ีคุฒบยีณากฤ่าวไว้ว่าใธบยะเถศอิธโณธีเซีมภีกาย
ขมามดัวโณมภีจุณจ าหธ่ามฟามใด้ช่ือ Julia 50 สาขาจะแน่งเบ็ธของนยิษัถ 20 สาขา แฤะ Franchise 

30 สาขา ถี่บยะเถศอิธโณธีเซีมภี Prima Gold อมู่ 3 สาขา ส่วธใธบีถี่แฤ้วเวีมณธาภภีกายเดินโดอมู่

ถี่บยะภาฒ 40% เธื่องจากกายขมามดฤาณ Prima Gold ค่อธข้างภาก ใธบัจจุนัธภีอมู่ถี่บยะเถศ
เวีมณธาภ 8 สาขา ใธดอธธี้มังไภ่เฝิ่ภจุณจ าหธ่ามแด่ภีกายเฝิ่ภ same store sales growth เฝยาะ
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ดอนโณม คุฒบยีณา 

 
 

เว็บไซด์ณังกฤ่าวช่ือว่า Gemondo เบ็ธเว็นไซด์ถี่ขามของถางอิธเดอย์เธ็ด หยือสาภายตณูไณ้ถี่เว็นไซด์ 

Net-a-Porter.com ซึ่งบัจจุนัธธี้คธใช้เวฤาอมู่กันอิธเดอย์เธ็ดค่อธข้างภาก เภ่ือ 7 บีก่อธเยิ่ภด้ธถี่
บยะเถศอังกรษ บัจจุนัธภีแฤ้วใธ 5 บยะเถศ ฟามใธไภ่เกิธ 1 บี จะภีกายเบิณ Shop ถี่บยะเถศ

เมอยภธี Gemondo เบ็ธแนยธณ์อัธณันหธึ่งของ Shop Chanel ถี่บยะเถศญี่บุ่ธ ซึ่ง Gemondo ไณ้
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คุณ วนิดา ธัญญะวุฒิ 
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ประหยัดค่าใช้จ่าย อยากสอบถามเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมีผลอย่างมากในงบก าไรขาดทุน เช่น ใน
ป ี2556 บริษัทได้รับก าไรจ านวน 92 ล้านบาท ส่วนปี 2557 บริษัทขาดทุน 73 ล้านบาท อยากทราบ
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ดอนโณม คุฒสุธัธถา 

 

ส าหยันอัดยาแฤกเบฤี่มธซึ่งนยิษัถภีกายจ าหธ่ามสิธค้าไบมังดฤาณหฤามๆ ถี่ ถี่ภี Currency แดกด่าง

กัธ เช่ธ US ณอฤฤาย์, เงิธบอธณ์, เงิธมูโย แฤะภีกายฤงถุธใธนยิษัถด่างบยะเถศ ส่วธเงิธถี่ธ าไบ
ฤงถุธเบ็ธเงิธสกุฤมูโย, เงิธบอธณ์ แฤะเงิธให้กู้มืภยะมะมาว ซึ่งไภ่ไณ้ภีกายถ า Forward เอาไว้ 

เธื่องจากเงิธมังไภ่กฤันเข้าภา โณมกายขาณถุธใธมอณธั้ธเบ็ธแนนไภ่เกิณข้ึธจยิง (Unrealized) ซึ่ง
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พ.อ. คนึง อัครคุปต์ 
10,000 หุ้น 

ราคาหุ้นเคยข้ึนถึง 11 บาท แต่ปัจจุบันราคาลดลงไปเหลือ 5 บาท ลดลงเกือบ 50% จะมีโอกาสไหม
ที่ราคาหุ้นจะเพิ่มข้ึนเหมือนเดิม ผมเคยซื้อตั้งแต่ราคา 2-3 บาท ซึ่งผมมั่นใจในคณะกรรมการ 

ดังนั้น ผมจึงอยากฝากความหวังไว้ต่อผู้บริหารว่าจะพอมีโอกาสที่ราคาจะกลับมาประมาณ 10 บาท 
กว่า ถึง 11 บาทได้หรือไม่ 

ดอนโณม คุฒณุษิด 

 

บัจจุนัธสัณส่วธกยยภกาย 33% สตานัธ 35% ยามม่อม 30% ซึ่งค่อธ Balance ส าหยันโอกาสของ

ยาคาหุ้ธเฝิ่ภข้ึธ จะด้องณูถี่ภูฤค่าหุ้ธดาภนัญชี (Book Value) ซึ่งยาคาจากเณิภอมู่ถี่ 7 นาถ ส่วธ
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ดอนโณม คุฒบยีณา 

 

ยาคาหุ้ธของนยิษัถจะอมู่ถี่ 6 นาถกว่าๆ ณังธั้ธใธอธาคดต้ายาคาใธ Book Value เฝิ่ภข้ึธ ยาคาหุ้ธ
ของนยิษัถจะเฝิ่ภข้ึธดาภไบณ้วม 

 
ต้าคุฒภีควาภเชื่อว่า บยะเถศไถมจะเบ็ธบยะเถศถี่สาภายตถ าเคยื่องบยะณันถี่ณีถี่สุณใธโฤกไณ้ นยิษัถ 

แฝยธณ้า จิวเวฤยี่ จ ากัณ (ภหาชธ) อมู่ดยงธั้ธ 

 
 

           บยะทาธฯ ไณ้กฤ่าวขอนคุฒปู้ตือหุ้ธถุกถ่าธถี่เข้าย่วภบยะชุภใธวัธธี้ แฤะขอบิณกายบยะชุภเวฤา 17.00 ธ. 
 

 
 

 
                         ....................................................... 

                                    (ธามบยีณา   เดีมสุวยยฒ์) 
                                                         บยะทาธถี่บยะชุภ                                                                         

................................................ 
              (ธามณุษิด   จงสุถทธาภฒี)   

         เฤขาธุกายนยิษัถ / ปู้นัธถึกกายบยะชุภ 
 

 

        
     ยันยองส าเธาตูกด้อง 

 
 

 
 

 
 

  
……………………..……..….…                                             …….…..…..……………….………                                 

   (ธางสุธัธถา   เดีมสุวยยฒ์                                แฤะ                     (ธามบยาโภถม์   เดีมสุวยยฒ์) 
                                  กยยภกาย  
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ดอนโณม คุฒบยีณา 

 

ยาคาหุ้ธของนยิษัถจะอมู่ถี่ 6 นาถกว่าๆ ณังธั้ธใธอธาคดต้ายาคาใธ Book Value เฝิ่ภข้ึธ ยาคาหุ้ธ
ของนยิษัถจะเฝิ่ภข้ึธดาภไบณ้วม 

 
ต้าคุฒภีควาภเชื่อว่า บยะเถศไถมจะเบ็ธบยะเถศถี่สาภายตถ าเคยื่องบยะณันถี่ณีถี่สุณใธโฤกไณ้ นยิษัถ 

แฝยธณ้า จิวเวฤยี่ จ ากัณ (ภหาชธ) อมู่ดยงธั้ธ 

 
 

           บยะทาธฯ ไณ้กฤ่าวขอนคุฒปู้ตือหุ้ธถุกถ่าธถี่เข้าย่วภบยะชุภใธวัธธี้ แฤะขอบิณกายบยะชุภเวฤา 17.00 ธ. 
 

 
 

 
                         ....................................................... 

                                    (ธามบยีณา   เดีมสุวยยฒ์) 
                                                         บยะทาธถี่บยะชุภ                                                                         

................................................ 
              (ธามณุษิด   จงสุถทธาภฒี)   

         เฤขาธุกายนยิษัถ / ปู้นัธถึกกายบยะชุภ 
 

 

        
     ยันยองส าเธาตูกด้อง 

 
 

 
 

 
 

  
……………………..……..….…                                             …….…..…..……………….………                                 

   (ธางสุธัธถา   เดีมสุวยยฒ์                                แฤะ                     (ธามบยาโภถม์   เดีมสุวยยฒ์) 
                                  กยยภกาย  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

  

         
 

เอกสารประกอบพิจารณาวาระที่ 4 

 
ข้อมลูเปรียบเทียบเงนิปนัผล ประจ าปี 2554 - 2558 

 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล  
ปี 2558 
ปีที่เสนอ 

ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

1. ก าไยส่วธถี่เบ็ธของปู้ตือหุ้ธของนยิษัถฯ (ฤ้าธนาถ) 67.05 146.62 219.73 441.14 343.80 

2. จ าธวธหุ้ธ       

   2.1 จ าธวธหุ้ธถี่จ่ามเงิธบัธปฤยะหว่างกาฤ (ฤ้าธหุ้ธ) - - - 403.33 - 

   2.2 จ าธวธหุ้ธถี่จ่ามเงิธบัธปฤบยะจ าบี (ฤ้าธหุ้ธ) 402.39 409.53 409.53 403.71 401.09 

3. ยวภเงิธบัธปฤจ่ามด่อหุ้ธ  (นาถ : หุ้ธ) 0.05 0.15 0.20 0.60 0.50 

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

     3.2 เงิธบัธปฤบยะจ าบี  (นาถ : หุ้ธ) 0.05 0.15 0.20 0.50 0.50 

4. ยวภเบ็ธเงิธบัธปฤถี่จ่ามถั้งสิ้ธ (ฤ้าธนาถ) 20.12 61.43 81.91 242.19 200.54 

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลรวม  
(Dividend Payout) 

(%) 30.01% 41.89% 37.28% 54.90% 58.33% 

 

หมายเหตุ :   1.   ดาภภดิถี่บยะชุภคฒะกยยภกายนยิษัถฯ คยั้งถี่ 14/2550 เภ่ือวัธถี่ 18 ภิตุธามธ 2550 ภีภดิเก่ีมวกันธโมนามกาย
จ่ามเงิธบัธปฤให้แก่ปู้ตือหุ้ธไภ่เกิธย้อมฤะ 60 ของก าไยสุถทิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2. ส าหยันบี 2558 คฒะกยยภกายนยิษัถไณ้ภีภดิฝิจายฒาอธุภัดิจ่ามเงิธบัธปฤใธอัดยาหุ้ธฤะ 0.05 นาถ ให้แก่ปู้ตือหุ้ธ
เภื่อถี่บยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธภีภดิอธุภัดิใธวัธถี่ 20 เภษามธ 2559 ธี้ 

3. จ าธวธหุ้ธถี่จ่ามบัธปฤจ าธวธ 402.39 ฤ้าธหุ้ธ ไณ้หักจ าธวธหุ้ธถี่ซื้อของนยิษัถ ฒ วัธถี่ 29 กุภฟาฝัธท์ 2559 ซึ่ง
มังไภ่ใช่จ าธวธหุ้ธฤ่าสุณของกายบิณสภุณถะเนีมธใธวัธถี่ 17 ภีธาคภ 2559 
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                เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 

 

ประวัตกิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลอืกตัง้เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอกีครั้งหนึ่ง 
                       

ชื่อ - นามสกุล ธามบยีณา เดีมสุวยยฒ์     

อายุ    67 บี 
สัญชาติ  ไถม 

ที่อยู่  1092/154 หภู่ถี่ 12 แขวงนางธา เขดนางธา กยุงเถฝฯ  
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

 บยะทาธกยยภกายนยิษัถ 
ต าแหน่งหน้าที่ในอดีต  

 อุบธามกสภาคภปู้ค้าอัญภฒีไถมแฤะเคยื่องบยะณัน 2 สภัม 
 กยยภกายสภาคภนยิษัถจณถะเนีมธ 

 กยยภกาย Thailand - US Business Council 
 กยยภกายหอกายค้าไถม 2 สภัม 

 บยะทาธกยยภกายเคยือข่ามทุยกิจเฝื่อสังคภแฤะสิ่งแวณฤ้อภ 
 ยองบยะทาธ International Coloured Gemstone Association (ICA) 

 กยยภกายคฒะกยยภกายบฎิยูบกฎหภาม  
- บยะทาธคฒะอธุกยยภกายฝัฑธากญหภามว่าณ้วมกายค้าถี่เบ็ธทยยภแฤะกายคุ้ภคยอง  

  ปู้นยิโฟค 

 กยยภกายคฒะกยยภกายสภัชชาบฎิยูบบยะเถศไถม 
 กยยภกายภูฤธิทิณวงบยะถีบ 

 กยยภกายภูฤธิทิ 14 ดุฤา 
จ านวนการถือหุ้น  21,996,420 หุ้ธ คิณเบ็ธย้อมฤะ 5.37 (ฒ วัธถี่ 30 ท.ค. 2558) 

จ านวนวาระทีด่ ารงต าแหน่ง  3 บี (บี 2556 - 2558)  
คุณวุฒกิารศึกษา 

  Higher National Diploma in Business Studies - Thames Valley University, England 
      Distinguished Senior Executive Program in Government and Business, Harvard University, U.S.A. 
 การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 

   หฤักสูดย Director Accreditation Program (DAP) ยุ่ธ 37/2548 สภาคภส่งเสยิภสตานัธกยยภกายนยิษัถไถม 

     (IOD) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  - ไภ่ภี -  
ต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 บยะทาธกยยภกายใธกฤุ่ภแฝยธณ้าฯ 6 นยิษัถ 

 กยยภกายใธกฤุ่ภแฝยธณ้าฯ 5 นยิษัถ 
 กยยภกายแฤะเหยัญญิก ภูฤธิทิฝรษฟาบยะชาทยยภ 

   ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไภ่ภี - 
 ข้อพิพาททางกฎหมาย  - ไภ่ภี -         

 
การเข้าร่วมประชุมปี 2558 

 การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

คฒะกยยภกายนยิษัถ 13/16 
 

  

         
 

ชื่อ-นามสกุล  ธางบยะฝีย์  สยไกยกิดิกูล 

อายุ   69 บี 

สัญชาติ   ไถม 
ที่อยู่   745 หภู่ถี่ 15 ด.นางแก้ว อ.นางฝฤี จ.สภุถยบยากาย  
ต าแหน่งหนา้ที่ในปัจจุบัน 

   ยองบยะทาธกยยภกายนยิษัถ/ กยยภกายกายเงิธแฤะนยิหายควาภเสี่มง/ 
  กยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ 

ต าแหน่งหน้าที่ในอดีต  

 กยยภกายสภาคภปู้ธ าเข้าแฤะส่งออกยะณันนัดยถอง 
 กยยภกายสภาคภปู้ค้าอัญภฒีแฤะเคยื่องบยะณัน 

 คฒะกยยภกายธักทุยกิจสดยี หอกายค้าไถม 

 บยะทาธคฒะอธุกยยภกายทุยกิจอัญภฒีแฤะเคยื่องบยะณัน หอกายค้าไถม  

จ านวนการถือหุ้น 7,332,460 หุ้ธ คิณเบ็ธย้อมฤะ 1.79 (ฒ วัธถี่ 30 ท.ค. 2558)  
  จ านวนวาระที่ด ารงต าแหน่ง 3 บี (บี 2556 - 2558)  
         คุณวุฒิการศึกษา    

 B.S.C. Accounting Woodberry University Major Accounting, Los Angeles, California U.S.A.  
         การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 

 บยะกาศธีมนัดยหฤักสูดย Director Certification Program (DCP) ยุ่ธ 17/2545 สภาคภส่งเสยิภสตานัธ

กยยภกาย   นยิษัถไถม (IOD) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  - ไภ่ภี - 
ต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)   

 บยะทาธกยยภกายใธกฤุ่ภแฝยธณ้าฯ 4 นยิษัถ 

 กยยภกายใธกฤุ่ภแยธณ้าฯ 6 นยิษัถ 

 กยยภกายคฒะอ าธวมกายส่งเสยิภกายค้า หอกายค้าไถม 

 คฒะกยยภกายฝัฑธาทุยกิจอัญภฒีแฤะเคยื่องบยะณันไถม กยะถยวงฝาฒิชม์ 
 คฒะกยยภกายนยิหายสตานัธวิจัมแฤะฝัฑธาอัญภฒีแฤะเคยื่องบยะณันแห่งชาดิ 

 คฒะกยยภกายภูฤธิทิส่งเสยิภอัญภฒีแฤะเคยื่องบยะณัน 

 ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไภ่ภี -  

 ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไภ่ภี - 
   

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 
 

 การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

คฒะกยยภกายนยิษัถ 14/16 

คฒะกยยภกายกายเงิธแฤะนยิหายควาภเสี่มง 4/4 

คฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ 1/2 

 
 

 
 

 
 

เสนอเป็นกรรมการ
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                เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 

 

ประวัตกิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลอืกตัง้เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอกีครั้งหนึ่ง 
                       

ชื่อ - นามสกุล ธามบยีณา เดีมสุวยยฒ์     

อายุ    67 บี 
สัญชาติ  ไถม 

ที่อยู่  1092/154 หภู่ถี่ 12 แขวงนางธา เขดนางธา กยุงเถฝฯ  
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

 บยะทาธกยยภกายนยิษัถ 
ต าแหน่งหน้าที่ในอดีต  

 อุบธามกสภาคภปู้ค้าอัญภฒีไถมแฤะเคยื่องบยะณัน 2 สภัม 
 กยยภกายสภาคภนยิษัถจณถะเนีมธ 

 กยยภกาย Thailand - US Business Council 
 กยยภกายหอกายค้าไถม 2 สภัม 

 บยะทาธกยยภกายเคยือข่ามทุยกิจเฝื่อสังคภแฤะสิ่งแวณฤ้อภ 
 ยองบยะทาธ International Coloured Gemstone Association (ICA) 

 กยยภกายคฒะกยยภกายบฎิยูบกฎหภาม  
- บยะทาธคฒะอธุกยยภกายฝัฑธากญหภามว่าณ้วมกายค้าถี่เบ็ธทยยภแฤะกายคุ้ภคยอง  

  ปู้นยิโฟค 

 กยยภกายคฒะกยยภกายสภัชชาบฎิยูบบยะเถศไถม 
 กยยภกายภูฤธิทิณวงบยะถีบ 

 กยยภกายภูฤธิทิ 14 ดุฤา 
จ านวนการถือหุ้น  21,996,420 หุ้ธ คิณเบ็ธย้อมฤะ 5.37 (ฒ วัธถี่ 30 ท.ค. 2558) 

จ านวนวาระทีด่ ารงต าแหน่ง  3 บี (บี 2556 - 2558)  
คุณวุฒกิารศึกษา 

  Higher National Diploma in Business Studies - Thames Valley University, England 
      Distinguished Senior Executive Program in Government and Business, Harvard University, U.S.A. 
 การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 

   หฤักสูดย Director Accreditation Program (DAP) ยุ่ธ 37/2548 สภาคภส่งเสยิภสตานัธกยยภกายนยิษัถไถม 

     (IOD) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  - ไภ่ภี -  
ต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 บยะทาธกยยภกายใธกฤุ่ภแฝยธณ้าฯ 6 นยิษัถ 

 กยยภกายใธกฤุ่ภแฝยธณ้าฯ 5 นยิษัถ 
 กยยภกายแฤะเหยัญญิก ภูฤธิทิฝรษฟาบยะชาทยยภ 

   ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไภ่ภี - 
 ข้อพิพาททางกฎหมาย  - ไภ่ภี -         

 
การเข้าร่วมประชุมปี 2558 

 การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

คฒะกยยภกายนยิษัถ 13/16 
 

  

         
 

ชื่อ-นามสกุล  ธางบยะฝีย์  สยไกยกิดิกูล 

อายุ   69 บี 

สัญชาติ   ไถม 
ที่อยู่   745 หภู่ถี่ 15 ด.นางแก้ว อ.นางฝฤี จ.สภุถยบยากาย  
ต าแหน่งหนา้ที่ในปัจจุบัน 

   ยองบยะทาธกยยภกายนยิษัถ/ กยยภกายกายเงิธแฤะนยิหายควาภเสี่มง/ 
  กยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ 

ต าแหน่งหน้าที่ในอดีต  

 กยยภกายสภาคภปู้ธ าเข้าแฤะส่งออกยะณันนัดยถอง 
 กยยภกายสภาคภปู้ค้าอัญภฒีแฤะเคยื่องบยะณัน 

 คฒะกยยภกายธักทุยกิจสดยี หอกายค้าไถม 

 บยะทาธคฒะอธุกยยภกายทุยกิจอัญภฒีแฤะเคยื่องบยะณัน หอกายค้าไถม  

จ านวนการถือหุ้น 7,332,460 หุ้ธ คิณเบ็ธย้อมฤะ 1.79 (ฒ วัธถี่ 30 ท.ค. 2558)  
  จ านวนวาระที่ด ารงต าแหน่ง 3 บี (บี 2556 - 2558)  
         คุณวุฒิการศึกษา    

 B.S.C. Accounting Woodberry University Major Accounting, Los Angeles, California U.S.A.  
         การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 

 บยะกาศธีมนัดยหฤักสูดย Director Certification Program (DCP) ยุ่ธ 17/2545 สภาคภส่งเสยิภสตานัธ

กยยภกาย   นยิษัถไถม (IOD) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  - ไภ่ภี - 
ต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)   

 บยะทาธกยยภกายใธกฤุ่ภแฝยธณ้าฯ 4 นยิษัถ 

 กยยภกายใธกฤุ่ภแยธณ้าฯ 6 นยิษัถ 

 กยยภกายคฒะอ าธวมกายส่งเสยิภกายค้า หอกายค้าไถม 

 คฒะกยยภกายฝัฑธาทุยกิจอัญภฒีแฤะเคยื่องบยะณันไถม กยะถยวงฝาฒิชม์ 
 คฒะกยยภกายนยิหายสตานัธวิจัมแฤะฝัฑธาอัญภฒีแฤะเคยื่องบยะณันแห่งชาดิ 

 คฒะกยยภกายภูฤธิทิส่งเสยิภอัญภฒีแฤะเคยื่องบยะณัน 

 ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไภ่ภี -  

 ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไภ่ภี - 
   

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 
 

 การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

คฒะกยยภกายนยิษัถ 14/16 

คฒะกยยภกายกายเงิธแฤะนยิหายควาภเสี่มง 4/4 

คฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ 1/2 

 
 

 
 

 
 

เสนอเป็นกรรมการ



26 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558

  

         
 

ชือ่-นามสกุล ธางสาวฝิถมา  เดีมสุวยยฒ ์

อายุ          60  บี 

สัญชาติ  ไถม 
ที่อยู่  131 ซ.หภูน้าธเฤคไซณ์วิฤฤ่า 2 แขวงณอกไภ้ เขดบยะเวศ กถภ.  
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

 กยยภกายนยิษัถ/ กยยภกายนยิหย/ ยองกยยภกายปู้จัณกาย (สามปฤิด)/          

 กยยภกายกายเงิธแฤะนยิหายควาภเสี่มง 
  

จ านวนการถือหุ้น 18,070,960 หุ้ธ คิณเบ็ธย้อมฤะ 4.41 (ฒ วัธถี่ 30 ท.ค. 2558)  
  จ านวนวาระที่ด ารงต าแหน่ง 3 บี (บี 2556 - 2558)  

คุณวุฒิการศึกษา  

 Kilburn - Polytechnic – London, England City and Guilds of London Institute  

 อนยภหฤักสูดยอัญภฒีศาสดย์ สตานัธอัญภฒีศาสดย์แห่งเอเชีม (AIGS) 
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 

 หฤักสูดย Director Accreditation Program (DAP) ยุ่ธ 26/2547 สภาคภส่งเสยิภสตานัธกยยภกายนยิษัถไถม 
(IOD) 

 ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  - ไภ่ภี - 
ต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 กยยภกายใธกฤุ่ภนยิษัถแฝยธณ้าฯ 2 นยิษัถ 

 ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไภ่ภี -  

 ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไภ่ภี - 
   

           การเข้าร่วมประชุมปี 2558 
 

            การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

คฒะกยยภกายนยิษัถ 16/16 

คฒะกยยภกายนยิหายกฤุ่ภ  12/12 

คฒะกยยภกายกายเงิธแฤะนยิหายควาภเสี่มง 4/4 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

         
 

                เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 

 
 
 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท                                                      
                               หธ่วม : ฤ้าธนาถ 

รายชื่อ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ต าแหน่ง 
คณะกรรมการ

บริษัท (เงินเดือน) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(เงินประจ า

ต าแหน่ง) 

รวม 

จ านวนเงิน 

1. ธามบยีณา เดีมสุวยยฒ์ บยะทาธกยยภกายนยิษัถ 4.697  4.697 

2. ธามวียะชัม 
 

ดัธดิกุฤ กยยภกายอิสยะ/บยะทาธกยยภกาย
ดยวจสอน/บยะทาธกยยภกายสยย

หาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ 

 0.720 0.720 

1. 3. ธางยวิฏา  กยยภกายอิสยะ/กยยภกาย

ดยวจสอน 

 0.480 0.480 

4. ธามจ าธงค์   วัฑธเกส กยยภกายอิสยะ/กยยภกาย
ดยวจสอน 

 0.480 0.480 

5. ธางฝธิณา เดีมสุวยยฒ์ กยยภกายนยิษัถ/กยยภกายสยยหา
แฤะก าหธณค่าดอนแถธ 

1.200  1.200 

6. ธางบยะฝีย์ สยไกยกิดิกูฤ กยยภกายนยิษัถ/กยยภกายกายเงิธ

แฤะนยิหายควาภเสี่มง/กยยภกาย
สยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ 

1.464  1.464 

รวมค่าตอบแทนกรรมการ  7.361 1.680 9.041 

 

  ส าหรับกรรมการบริษัทที่เหลืออีก 4 ท่านได้รับค่าตอบแทนในฐานะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริหาร 

 ลักษณะค่าตอบแทน จ านวน (คน) รวมจ านวนเงิน (ล้านบาท) 

กยยภกายนยิหายแฤะปู้นยิหาย เงิธเณือธ โนธัส แฤะเงิธชณเชมกาย

เกษีมฒอาม ุ

12 25.951 

  หภามเหดุ :  1. ภีกยยภกายนยิษัถถี่ไณ้ยันค่าดอนแถธใธฏาธะกยยภกายนยิหาย จ าธวธ 4 คธ 
      2. ค่าดอนแถธณังกฤ่าวไภ่ยวภค่าดอนแถธของปู้จัณกายผ่ามนัญชีแฤะกายเงิธ 

 
 คฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธเสธอค่าดอนแถธของคฒะกยยภกายนยิษัถใธบี 2559 (ปีที่เสนอ) ซึ่งไณ้ฝิจายฒาจาก 

ปฤบยะกอนกายของนยิษัถแฤะควาภเหภาะสภกันฟายะหธ้าถี่ ควาภยันปิณชอน ปฤงาธ แฤะปฤบยะโมชธ์ถี่ไณ้ยันจากกยยภกายใธแด่ฤะถ่าธ
โณมค่าดอนแถธกยยภกายใธวงเงินไม่เกิน 12.0 ล้านบาท  

 
 

 
 

 

รายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการบรหิารกลุม่ ปี 2558 
 

เสนอเป็นกรรมการ



27บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558

  

         
 

ชือ่-นามสกุล ธางสาวฝิถมา  เดีมสุวยยฒ ์

อายุ          60  บี 

สัญชาติ  ไถม 
ที่อยู่  131 ซ.หภูน้าธเฤคไซณ์วิฤฤ่า 2 แขวงณอกไภ้ เขดบยะเวศ กถภ.  
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

 กยยภกายนยิษัถ/ กยยภกายนยิหย/ ยองกยยภกายปู้จัณกาย (สามปฤิด)/          

 กยยภกายกายเงิธแฤะนยิหายควาภเสี่มง 
  

จ านวนการถือหุ้น 18,070,960 หุ้ธ คิณเบ็ธย้อมฤะ 4.41 (ฒ วัธถี่ 30 ท.ค. 2558)  
  จ านวนวาระที่ด ารงต าแหน่ง 3 บี (บี 2556 - 2558)  

คุณวุฒิการศึกษา  

 Kilburn - Polytechnic – London, England City and Guilds of London Institute  

 อนยภหฤักสูดยอัญภฒีศาสดย์ สตานัธอัญภฒีศาสดย์แห่งเอเชีม (AIGS) 
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 

 หฤักสูดย Director Accreditation Program (DAP) ยุ่ธ 26/2547 สภาคภส่งเสยิภสตานัธกยยภกายนยิษัถไถม 
(IOD) 

 ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  - ไภ่ภี - 
ต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 กยยภกายใธกฤุ่ภนยิษัถแฝยธณ้าฯ 2 นยิษัถ 

 ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไภ่ภี -  

 ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไภ่ภี - 
   

           การเข้าร่วมประชุมปี 2558 
 

            การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

คฒะกยยภกายนยิษัถ 16/16 

คฒะกยยภกายนยิหายกฤุ่ภ  12/12 

คฒะกยยภกายกายเงิธแฤะนยิหายควาภเสี่มง 4/4 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

         
 

                เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 

 
 
 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท                                                      
                               หธ่วม : ฤ้าธนาถ 

รายชื่อ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ต าแหน่ง 
คณะกรรมการ

บริษัท (เงินเดือน) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(เงินประจ า

ต าแหน่ง) 

รวม 

จ านวนเงิน 

1. ธามบยีณา เดีมสุวยยฒ์ บยะทาธกยยภกายนยิษัถ 4.697  4.697 

2. ธามวียะชัม 
 

ดัธดิกุฤ กยยภกายอิสยะ/บยะทาธกยยภกาย
ดยวจสอน/บยะทาธกยยภกายสยย

หาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ 

 0.720 0.720 

1. 3. ธางยวิฏา  กยยภกายอิสยะ/กยยภกาย
ดยวจสอน 

 0.480 0.480 

4. ธามจ าธงค์   วัฑธเกส กยยภกายอิสยะ/กยยภกาย
ดยวจสอน 

 0.480 0.480 

5. ธางฝธิณา เดีมสุวยยฒ์ กยยภกายนยิษัถ/กยยภกายสยยหา
แฤะก าหธณค่าดอนแถธ 

1.200  1.200 

6. ธางบยะฝีย์ สยไกยกิดิกูฤ กยยภกายนยิษัถ/กยยภกายกายเงิธ

แฤะนยิหายควาภเสี่มง/กยยภกาย
สยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ 

1.464  1.464 

รวมค่าตอบแทนกรรมการ  7.361 1.680 9.041 

 

  ส าหรับกรรมการบริษัทที่เหลืออีก 4 ท่านได้รับค่าตอบแทนในฐานะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริหาร 

 ลักษณะค่าตอบแทน จ านวน (คน) รวมจ านวนเงิน (ล้านบาท) 

กยยภกายนยิหายแฤะปู้นยิหาย เงิธเณือธ โนธัส แฤะเงิธชณเชมกาย

เกษีมฒอาม ุ

12 25.951 

  หภามเหดุ :  1. ภีกยยภกายนยิษัถถี่ไณ้ยันค่าดอนแถธใธฏาธะกยยภกายนยิหาย จ าธวธ 4 คธ 
      2. ค่าดอนแถธณังกฤ่าวไภ่ยวภค่าดอนแถธของปู้จัณกายผ่ามนัญชีแฤะกายเงิธ 

 
 คฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธเสธอค่าดอนแถธของคฒะกยยภกายนยิษัถใธบี 2559 (ปีที่เสนอ) ซึ่งไณ้ฝิจายฒาจาก 

ปฤบยะกอนกายของนยิษัถแฤะควาภเหภาะสภกันฟายะหธ้าถี่ ควาภยันปิณชอน ปฤงาธ แฤะปฤบยะโมชธ์ถี่ไณ้ยันจากกยยภกายใธแด่ฤะถ่าธ
โณมค่าดอนแถธกยยภกายใธวงเงินไม่เกิน 12.0 ล้านบาท  

 
 

 
 

 

รายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการบรหิารกลุม่ ปี 2558 
 

พงศ์นุชิต



28 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558

  

         
 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 

 
ข้อมลูเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2557-2559 

 

                      หธ่วม : ฤ้าธนาถ 

 ปี 2559 (ปีที่เสนอ) ปี 2558 ปี 2557 

ค่าสอบบัญชี ไภ่เกิธ 2.60 ไภ่เกิธ 2.56  ไภ่เกิธ 2.46  

ค่าบริการอ่ืน    

 - ค่าดยวจสอนนัดยส่งเสยิภกายฤงถุธ 0.12 0.12  0.12  

รวมทั้งสิ้น 2.72 2.68 2.58 

รวมวงเงินน าเสนอไม่เกิน 2.80 2.68 2.58 

 

   กายเบ็ธปู้สอนนัญชีของนยิษัถม่อม  
   EY Office Limited ไณ้ยันเบ็ธปู้สอนนัญชีของนยิษัถม่อม 3 แห่ง คือ 

1. นยิษัถ ฝยีภ่าโกฤณ์ อิธเดอย์เธช่ัธแธฤ จ ากัณ 

2. นยิษัถ คยิสดอฤไฤธ์ จ ากัณ 
3. นยิษัถ แฝยธณ้า ฤอณจิ้ง จ ากัณ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



29บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558

เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558

  

         
 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 

 
ข้อมลูเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2557-2559 

 

                      หธ่วม : ฤ้าธนาถ 

 ปี 2559 (ปีที่เสนอ) ปี 2558 ปี 2557 

ค่าสอบบัญชี ไภ่เกิธ 2.60 ไภ่เกิธ 2.56  ไภ่เกิธ 2.46  

ค่าบริการอ่ืน    

 - ค่าดยวจสอนนัดยส่งเสยิภกายฤงถุธ 0.12 0.12  0.12  

รวมทั้งสิ้น 2.72 2.68 2.58 

รวมวงเงินน าเสนอไม่เกิน 2.80 2.68 2.58 

 

   กายเบ็ธปู้สอนนัญชีของนยิษัถม่อม  
   EY Office Limited ไณ้ยันเบ็ธปู้สอนนัญชีของนยิษัถม่อม 3 แห่ง คือ 

1. นยิษัถ ฝยีภ่าโกฤณ์ อิธเดอย์เธช่ัธแธฤ จ ากัณ 

2. นยิษัถ คยิสดอฤไฤธ์ จ ากัณ 
3. นยิษัถ แฝยธณ้า ฤอณจิ้ง จ ากัณ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



30 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558

  

         
 

ค าช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 20 เมษายน 2559 

การมอบฉันทะ 

 นยิษัถฯ ไณ้จัณส่งหธังสือภอนฉัธถะแนน ก. แนน ข. แฤะ แนน ค. ดาภถี่กยะถยวงฝาฒิชม์ไณ้ก าหธณไว้ เฝื่อให้ปู้ตือหุ้ธถี่ไภ่สาภายต

เข้าย่วภบยะชุภไณ้ณ้วมดธเองสาภายตฝิจายฒาไณ้ว่าจะภอนฉัธถะให้นุคคฤอ่ืธ หยือจะภอนฉัธถะให้กยยภกายอิสยะ ถ่าธใณถ่าธหธึ่งดาภถี่
นยิษัถฯ ไณ้เสธอช่ือไว้ใธหธังสือภอนฉัธถะ 3 ถ่าธ คือ  

1. ธามวียะชัม ดัธดิกุฤ  ด าแหธ่ง  กยยภกายอิสยะ / บยะทาธคฒะกยยภกายดยวจสอน  
2. ธางยวิฏา ฝงศ์ธุชิด  ด าแหธ่ง  กยยภกายอิสยะ / กยยภกายดยวจสอน 

3. ธามจ าธงค์ วัฑธเกส  ด าแหธ่ง  กยยภกายอิสยะ / กยยภกายดยวจสอน 
 

โณมภียามฤะเอีมณข้อภูฤบยะวัดกิยยภกายณังกฤ่าวบยะกอนกายฝิจายฒา 
 

กายภอนฉัธถะให้กยยภกายอิสยะ ดาภถี่นยิษัถฯ เสธอช่ือไว้ใธหธังสือภอนฉัธถะ 

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

    3. เฝีมงชื่อเณีมวแฤะฤงฤามภือช่ือปู้ภอนฉัธถะ   
 ปู้ภอนฉัธถะส่งหธังสือภอนฉัธถะของถ่าธภามัง “ส าธักงาธเฤขาธุกายนยิษัถ/ ธักฤงถุธสัภฝัธท์” ก่อธวัธบยะชุภ โณมใช้ซอง

    ทุยกิจดอนยันถี่แธนภาฝย้อภธี้ บิณปธึกส่งถางไบยษฒีม์ไภ่ด้องดิณแสดภบ์ 
 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 นยิษัถฯ จะเย่ิภดยวจควาภสภนูยฒ์ของหธังสือภอนฉัธถะ แฤะเบิณยันฤงถะเนีมธ ดั้งแด่เวฤา 13.00 ธ. เบ็ธด้ธไบ ฒ ห้องบยะชุภ 

Auditorium อาคาย B1 ช้ัธ 5 ของนยิษัถฯ เฤขถ่ี 28 ซอมนางธา - ดยาณ 28 แขวงนางธา เขดนางธา กยุงเถฝภหาธคย ดาภข้ัธดอธ
เข้าย่วภบยะชุภ  

 
ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กยฒีปู้ตือหุ้ธเข้าบยะชุภณ้วมดธเองให้แสณงเอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ซึ่งบยากญยูบต่ามของปู้ตือหุ้ธแฤะมังไภ่หภณอามุ         
เช่ธ นัดยบยะจ าดัวบยะชาชธ ในขันข่ี หยือหธังสือเณิธถาง 

    1.2  กยฒีปู้ตือหุ้ธภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเข้าบยะชุภ 
 1.2.1)   หธังสือภอนฉัธถะดาภแนนถี่แธนภาฝย้อภหธังสือเชิญบยะชุภ ซึ่งไณ้กยอกข้อควาภตูกด้องคยนต้วธแฤะฤง 

         ฤามภือช่ือปู้ภอนฉัธถะแฤะปูย้ันภอนฉัธถะ 
 1.2.2)   ส าเธาฟาฝต่ามเอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ของปู้ตือหุ้ธโณมภียามฤะเอีมณดาภ 1.1 ข้างด้ธ แฤะปู้ภอนฉัธถะ

         ไณ้ฤงชื่อยันยองส าเธาตูกด้อง 
  1.2.3)   เอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ของปู้ยันภอนฉัธถะโณมภียามฤะเอีมณดาภ 1.1 ข้างด้ธ  

 
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

2.1 กยฒีปู้แถธของปู้ตือหุ้ธเข้าบยะชุภณ้วมดธเอง 
2.1.1) เอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ของปู้แถธโณมภียามฤะเอีมณดาภข้อ 1.1 ข้างด้ธ 

2.1.2) ส าเธาฟาฝต่ามหธังสือยันยองกายจณถะเนีมธธิดินุคคฤของปู้ตือหุ้ธซึ่งยันยองส าเธาตูกด้อง โณมปู้แถธธิดินุคคฤฝย้อภ 
  บยะถันดยาส าคัญของธิดินุคคฤธั้ธ (ต้าภี) 

  

         
 

2.2 กยฒีปู้ตือหุ้ธภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเข้าบยะชุภ 
2.2.1) หธังสือภอนฉัธถะดาภแนนถี่แธนภาฝย้อภหธังสือเชิญบยะชุภ ซึ่งไณ้กยอกข้อควาภตูกด้องคยนต้วธแฤะฤงฤามภือช่ือ       

ปู้ภอนฉัธถะแฤะปู้ยันภอนฉัธถะ 
2.2.2) ส าเธาฟาฝต่ามหธังสือยันยองกายจณถะเนีมธธิดินุคคฤของปู้ตือหุ้ธไณ้ยันยองส าเธาตูกด้อง โณมปู้แถธธิดินุคคฤฝย้อภ

บยะถันดยาส าคัญของธิดินุคคฤ (ต้าภี) 
2.2.3) เอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ของปู้ยันภอนฉัธถะโณมภียามฤะเอีมณดาภ 1.1 ข้างด้ธ 

 
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศใช้เอกสารตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณีภายใต้

เงื่อนไข ดังนี้ 
3.1) หธังสือยันยองกายเบ็ธธิดินุคคฤ อาจเบ็ธเอกสายถี่ออกโณมส่วธยาชกายของบยะเถศถี่ธิดินุคคฤธั้ธดั้งอมู่หยือโณม

เจา้หธ้าถี่ของธิดินุคคฤธั้ธก็ไณ้ ถั้งธี้ จะด้องภียามฤะเอีมณเกี่มวกันชื่อธิดินุคคฤ ปู้ภีอ าธาจฤงฤามภือช่ือแถธธิดินุคคฤ 
แฤะเงื่อธไขหยือข้อจ ากัณอ าธาจใธกายฤงฤามภือช่ือ แฤะถี่ดั้งส าธักงาธใหญ่ 

3.2) เอกสายถี่ไภ่ภีด้ธฉนันเบ็ธฟาษาอังกรษ จะด้องจัณให้ภีค าแบฤฟาษาอังกรษแธนภาณ้วม แฤะให้ปู้แถธธิดินุคคฤธั้ธ  
ฤงฤามภือช่ือยันยองควาภตูกด้องของค าแบฤณ้วม 

 
การออกเสียงลงคะแนน 

 ใธกายออกเสีมงฤงคะแธธให้หุ้ธหธึ่งภีคะแธธเสีมงหธึ่งเสีมง แฤะภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้บยะกอนณ้วมคะแธธเสีมงณังด่อไบธี้ 
  (1)  ใธกยฒีบกดิ ให้ตือคะแธธเสีมงข้างภากของปู้ตือหุ้ธถี่ภาบยะชุภ แฤะออกเสีมงฤงคะแธธ ต้าภีคะแธธเสีมงเถ่ากัธ ให้

      บยะทาธถี่บยะชุภออกเสีมงเฝิ่ภข้ึธอีกเสีมงหธึ่งเบ็ธเสีมงชี้ขาณ 
  (2)  ใธกยฒีอ่ืธ ซึ่งภีกญหภามแฤะข้อนังคันของนยิษัถข้อ 38. ก าหธณไว้แดกด่างจากกยฒีบกดิ คือ ให้ตือคะแธธเสีมงไภ่ธ้อม

      กว่า 3 ใธ 4 ของจ าธวธเสีมงถั้งหภณของปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภ แฤะภีสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธ เช่ธ กายขามหยือซื้อกิจกาย  
      กายยวภกิจกาย ยามกายเกี่มวโมง กายภอนหภามให้คธอื่ธเข้าจัณกายทุยกิจนยิษัถ เบ็ธด้ธ 

 

 กายเฤือกดัง้กยยภกายของนยิษัถให้กยะถ าโณมถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ ถั้งธี้ดาภหฤักเกฒฐ์แฤะวิทีณังด่อไบธี้ 
 (1)  ปู้ตือหุ้ธคธหธึ่งภีคะแธธเสีมงเถ่ากันจ าธวธหุ้ธถี่ดธตือ 

  (2)  ปู้ตือหุ้ธแด่ฤะคธจะด้องให้คะแธธเสีมงถี่ภีอมู่ถั้งหภณดาภ (1) เฤือกดั้งนุคคฤคธเณีมวหยือหฤามคธเบ็ธกยยภกายก็ไณ้แด่จะ
      แน่งคะแธธเสีมงให้แก่ปู้ใณภากธ้อมเฝีมงใณไภ่ไณ้ 

  (3)  นุคคฤซึ่งไณ้ยันคะแธธเสีมงสูงสุณ ดาภฤ าณันฤงภาเบ็ธปู้ไณ้ยันเฤือกดั้งเบ็ธกยยภกายเถ่าจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภี หยือจะฝึง
      เฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ใธกยฒีถี่นุคคฤซึ่งไณ้ยันกายเฤือกดั้งใธฤ าณันตัณฤงภาภีคะแธธเสีมงเถ่ากัธเกิธจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภี 

      หยือจะฝึงเฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ให้ปู้เบ็ธบยะทาธเบ็ธปู้ออกเสีมงชี้ขาณ 
  

     ณังธั้ธ ปู้ตือหุ้ธจึงไภ่สาภายตแน่งคะแธธเสีมงของดธใธกายเฤือกดั้งกยยภกายเฝื่อให้ปู้ใณภากธ้อมดาภ ภาดยา 70 วยยคหธึ่งแห่ง
ฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธ (Cumulative Voting) 

 กายวิธิจฉัมช้ีขาณหยือฤงภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้กยะถ าโณมกายออกเสีมงฤงคะแธธ แฤะไภ่ว่ากายออกเสีมงฤงคะแธธธั้ธจะ
กยะถ าณ้วมวิทีใณให้ธันหธึ่งหุ้ธเบ็ธหธึ่งเสีมงเสภอ ใธกยฒีถี่คะแธธเสีมงเถ่ากัธให้บยะทาธใธถี่บยะชุภออกเสีมงฤงคะแธธ เบ็ธ

เสีมงชี้ขาณ 

  
           ปู้ตือหุ้ธคธใณภีส่วธไณ้เสีมเบ็ธฝิเศษใธเยื่องถี่ถี่บยะชุภจะฤงภดิ ปู้ตือหุ้ธคธธั้ธไภ่ภีสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธใธเยื่องณังกฤ่าวเว้ธแด่ 

กายออกเสีมงฤงคะแธธเฤือกดั้งกยยภกายให้ออกเสีมงฤงคะแธธไณ้โณมไภ่ภีข้อห้าภ 
 

 
 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

บยะทาธกยยภกายนยิหายกฤุ่ภ ช้ีแจงวิทีกายยันคะแธธเสีมงให้ถี่บยะชุภถยานก่อธเยิ่ภวายะกายบยะชุภ โณมเจ้าหธ้าถี่ของนยิษัถจะ
ธันคะแธธเสีมงแด่ฤะวายะจากคะแธธเสีมงใธหธังสือภอนฉัธถะ เภื่อฤงถะเนีมธเข้าย่วภบยะชุภปู้ตือหุ้ธ แฤะ/หยือ จากคะแธธใธ

นัดยฤงคะแธธถี่ส่งภาจากปู้ตือหุ้ธใธถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธแฤะบยะทาธถี่บยะชุภแจ้งปฤกายธันคะแธธให้ถี่บยะชุภถย านถุกวายะก่อธ
เสย็จสิ้ธวายะธั้ธๆ โณมบยะทาธถี่บยะชุภ 

 
 

  

         
 

2.2 กยฒีปู้ตือหุ้ธภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเข้าบยะชุภ 
2.2.1) หธังสือภอนฉัธถะดาภแนนถี่แธนภาฝย้อภหธังสือเชิญบยะชุภ ซึ่งไณ้กยอกข้อควาภตูกด้องคยนต้วธแฤะฤงฤามภือช่ือ       

ปู้ภอนฉัธถะแฤะปู้ยันภอนฉัธถะ 
2.2.2) ส าเธาฟาฝต่ามหธังสือยันยองกายจณถะเนีมธธิดินุคคฤของปู้ตือหุ้ธไณ้ยันยองส าเธาตูกด้อง โณมปู้แถธธิดินุคคฤฝย้อภ

บยะถันดยาส าคัญของธิดินุคคฤ (ต้าภี) 
2.2.3) เอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ของปู้ยันภอนฉัธถะโณมภียามฤะเอีมณดาภ 1.1 ข้างด้ธ 

 
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศใช้เอกสารตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณีภายใต้

เงื่อนไข ดังนี้ 
3.1) หธังสือยันยองกายเบ็ธธิดินุคคฤ อาจเบ็ธเอกสายถี่ออกโณมส่วธยาชกายของบยะเถศถี่ธิดินุคคฤธั้ธดั้งอมู่หยือโณม

เจา้หธ้าถี่ของธิดินุคคฤธั้ธก็ไณ้ ถั้งธี้ จะด้องภียามฤะเอีมณเกี่มวกันชื่อธิดินุคคฤ ปู้ภีอ าธาจฤงฤามภือช่ือแถธธิดินุคคฤ 
แฤะเงื่อธไขหยือข้อจ ากัณอ าธาจใธกายฤงฤามภือช่ือ แฤะถี่ดั้งส าธักงาธใหญ่ 

3.2) เอกสายถี่ไภ่ภีด้ธฉนันเบ็ธฟาษาอังกรษ จะด้องจัณให้ภีค าแบฤฟาษาอังกรษแธนภาณ้วม แฤะให้ปู้แถธธิดินุคคฤธั้ธ  
ฤงฤามภือช่ือยันยองควาภตูกด้องของค าแบฤณ้วม 

 
การออกเสียงลงคะแนน 

 ใธกายออกเสีมงฤงคะแธธให้หุ้ธหธึ่งภีคะแธธเสีมงหธึ่งเสีมง แฤะภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้บยะกอนณ้วมคะแธธเสีมงณังด่อไบธี้ 
  (1)  ใธกยฒีบกดิ ให้ตือคะแธธเสีมงข้างภากของปู้ตือหุ้ธถี่ภาบยะชุภ แฤะออกเสีมงฤงคะแธธ ต้าภีคะแธธเสีมงเถ่ากัธ ให้

      บยะทาธถี่บยะชุภออกเสีมงเฝิ่ภข้ึธอีกเสีมงหธึ่งเบ็ธเสีมงชี้ขาณ 
  (2)  ใธกยฒีอ่ืธ ซึ่งภีกญหภามแฤะข้อนังคันของนยิษัถข้อ 38. ก าหธณไว้แดกด่างจากกยฒีบกดิ คือ ให้ตือคะแธธเสีมงไภ่ธ้อม

      กว่า 3 ใธ 4 ของจ าธวธเสีมงถั้งหภณของปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภ แฤะภีสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธ เช่ธ กายขามหยือซื้อกิจกาย  
      กายยวภกิจกาย ยามกายเกี่มวโมง กายภอนหภามให้คธอื่ธเข้าจัณกายทุยกิจนยิษัถ เบ็ธด้ธ 

 

 กายเฤือกดัง้กยยภกายของนยิษัถให้กยะถ าโณมถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ ถั้งธี้ดาภหฤักเกฒฐ์แฤะวิทีณังด่อไบธี้ 
 (1)  ปู้ตือหุ้ธคธหธึ่งภีคะแธธเสีมงเถ่ากันจ าธวธหุ้ธถี่ดธตือ 

  (2)  ปู้ตือหุ้ธแด่ฤะคธจะด้องให้คะแธธเสีมงถี่ภีอมู่ถั้งหภณดาภ (1) เฤือกดั้งนุคคฤคธเณีมวหยือหฤามคธเบ็ธกยยภกายก็ไณ้แด่จะ
      แน่งคะแธธเสีมงให้แก่ปู้ใณภากธ้อมเฝีมงใณไภ่ไณ้ 

  (3)  นุคคฤซึ่งไณ้ยันคะแธธเสีมงสูงสุณ ดาภฤ าณันฤงภาเบ็ธปู้ไณ้ยันเฤือกดั้งเบ็ธกยยภกายเถ่าจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภี หยือจะฝึง
      เฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ใธกยฒีถี่นุคคฤซึ่งไณ้ยันกายเฤือกดั้งใธฤ าณันตัณฤงภาภีคะแธธเสีมงเถ่ากัธเกิธจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภี 

      หยือจะฝึงเฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ให้ปู้เบ็ธบยะทาธเบ็ธปู้ออกเสีมงชี้ขาณ 
  

     ณังธั้ธ ปู้ตือหุ้ธจึงไภ่สาภายตแน่งคะแธธเสีมงของดธใธกายเฤือกดั้งกยยภกายเฝื่อให้ปู้ใณภากธ้อมดาภ ภาดยา 70 วยยคหธึ่งแห่ง
ฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธ (Cumulative Voting) 

 กายวิธิจฉัมช้ีขาณหยือฤงภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้กยะถ าโณมกายออกเสีมงฤงคะแธธ แฤะไภ่ว่ากายออกเสีมงฤงคะแธธธั้ธจะ
กยะถ าณ้วมวิทีใณให้ธันหธึ่งหุ้ธเบ็ธหธึ่งเสีมงเสภอ ใธกยฒีถี่คะแธธเสีมงเถ่ากัธให้บยะทาธใธถี่บยะชุภออกเสีมงฤงคะแธธ เบ็ธ

เสีมงชี้ขาณ 

  
           ปู้ตือหุ้ธคธใณภีส่วธไณ้เสีมเบ็ธฝิเศษใธเยื่องถี่ถี่บยะชุภจะฤงภดิ ปู้ตือหุ้ธคธธั้ธไภ่ภีสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธใธเยื่องณังกฤ่าวเว้ธแด่ 

กายออกเสีมงฤงคะแธธเฤือกดั้งกยยภกายให้ออกเสีมงฤงคะแธธไณ้โณมไภ่ภีข้อห้าภ 
 

 
 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

บยะทาธกยยภกายนยิหายกฤุ่ภ ช้ีแจงวิทีกายยันคะแธธเสีมงให้ถี่บยะชุภถยานก่อธเยิ่ภวายะกายบยะชุภ โณมเจ้าหธ้าถี่ของนยิษัถจะ
ธันคะแธธเสีมงแด่ฤะวายะจากคะแธธเสีมงใธหธังสือภอนฉัธถะ เภื่อฤงถะเนีมธเข้าย่วภบยะชุภปู้ตือหุ้ธ แฤะ/หยือ จากคะแธธใธ

นัดยฤงคะแธธถี่ส่งภาจากปู้ตือหุ้ธใธถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธแฤะบยะทาธถี่บยะชุภแจ้งปฤกายธันคะแธธให้ถี่บยะชุภถย านถุกวายะก่อธ
เสย็จสิ้ธวายะธั้ธๆ โณมบยะทาธถี่บยะชุภ 

 
 

  

         
 

2.2 กยฒีปู้ตือหุ้ธภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเข้าบยะชุภ 
2.2.1) หธังสือภอนฉัธถะดาภแนนถี่แธนภาฝย้อภหธังสือเชิญบยะชุภ ซึ่งไณ้กยอกข้อควาภตูกด้องคยนต้วธแฤะฤงฤามภือช่ือ       

ปู้ภอนฉัธถะแฤะปู้ยันภอนฉัธถะ 
2.2.2) ส าเธาฟาฝต่ามหธังสือยันยองกายจณถะเนีมธธิดินุคคฤของปู้ตือหุ้ธไณ้ยันยองส าเธาตูกด้อง โณมปู้แถธธิดินุคคฤฝย้อภ

บยะถันดยาส าคัญของธิดินุคคฤ (ต้าภี) 
2.2.3) เอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ของปู้ยันภอนฉัธถะโณมภียามฤะเอีมณดาภ 1.1 ข้างด้ธ 

 
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศใช้เอกสารตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณีภายใต้

เงื่อนไข ดังนี้ 
3.1) หธังสือยันยองกายเบ็ธธิดินุคคฤ อาจเบ็ธเอกสายถี่ออกโณมส่วธยาชกายของบยะเถศถี่ธิดินุคคฤธั้ธดั้งอมู่หยือโณม

เจา้หธ้าถี่ของธิดินุคคฤธั้ธก็ไณ้ ถั้งธี้ จะด้องภียามฤะเอีมณเกี่มวกันชื่อธิดินุคคฤ ปู้ภีอ าธาจฤงฤามภือช่ือแถธธิดินุคคฤ 
แฤะเงื่อธไขหยือข้อจ ากัณอ าธาจใธกายฤงฤามภือช่ือ แฤะถี่ดั้งส าธักงาธใหญ่ 

3.2) เอกสายถี่ไภ่ภีด้ธฉนันเบ็ธฟาษาอังกรษ จะด้องจัณให้ภีค าแบฤฟาษาอังกรษแธนภาณ้วม แฤะให้ปู้แถธธิดินุคคฤธั้ธ  
ฤงฤามภือช่ือยันยองควาภตูกด้องของค าแบฤณ้วม 

 
การออกเสียงลงคะแนน 

 ใธกายออกเสีมงฤงคะแธธให้หุ้ธหธึ่งภีคะแธธเสีมงหธึ่งเสีมง แฤะภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้บยะกอนณ้วมคะแธธเสีมงณังด่อไบธี้ 
  (1)  ใธกยฒีบกดิ ให้ตือคะแธธเสีมงข้างภากของปู้ตือหุ้ธถี่ภาบยะชุภ แฤะออกเสีมงฤงคะแธธ ต้าภีคะแธธเสีมงเถ่ากัธ ให้

      บยะทาธถี่บยะชุภออกเสีมงเฝิ่ภข้ึธอีกเสีมงหธึ่งเบ็ธเสีมงชี้ขาณ 
  (2)  ใธกยฒีอ่ืธ ซึ่งภีกญหภามแฤะข้อนังคันของนยิษัถข้อ 38. ก าหธณไว้แดกด่างจากกยฒีบกดิ คือ ให้ตือคะแธธเสีมงไภ่ธ้อม

      กว่า 3 ใธ 4 ของจ าธวธเสีมงถั้งหภณของปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภ แฤะภีสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธ เช่ธ กายขามหยือซื้อกิจกาย  
      กายยวภกิจกาย ยามกายเกี่มวโมง กายภอนหภามให้คธอื่ธเข้าจัณกายทุยกิจนยิษัถ เบ็ธด้ธ 

 

 กายเฤือกดัง้กยยภกายของนยิษัถให้กยะถ าโณมถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ ถั้งธี้ดาภหฤักเกฒฐ์แฤะวิทีณังด่อไบธี้ 
 (1)  ปู้ตือหุ้ธคธหธึ่งภีคะแธธเสีมงเถ่ากันจ าธวธหุ้ธถี่ดธตือ 

  (2)  ปู้ตือหุ้ธแด่ฤะคธจะด้องให้คะแธธเสีมงถี่ภีอมู่ถั้งหภณดาภ (1) เฤือกดั้งนุคคฤคธเณีมวหยือหฤามคธเบ็ธกยยภกายก็ไณ้แด่จะ
      แน่งคะแธธเสีมงให้แก่ปู้ใณภากธ้อมเฝีมงใณไภ่ไณ้ 

  (3)  นุคคฤซึ่งไณ้ยันคะแธธเสีมงสูงสุณ ดาภฤ าณันฤงภาเบ็ธปู้ไณ้ยันเฤือกดั้งเบ็ธกยยภกายเถ่าจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภี หยือจะฝึง
      เฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ใธกยฒีถี่นุคคฤซึ่งไณ้ยันกายเฤือกดั้งใธฤ าณันตัณฤงภาภีคะแธธเสีมงเถ่ากัธเกิธจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภี 

      หยือจะฝึงเฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ให้ปู้เบ็ธบยะทาธเบ็ธปู้ออกเสีมงชี้ขาณ 
  

     ณังธั้ธ ปู้ตือหุ้ธจึงไภ่สาภายตแน่งคะแธธเสีมงของดธใธกายเฤือกดั้งกยยภกายเฝื่อให้ปู้ใณภากธ้อมดาภ ภาดยา 70 วยยคหธึ่งแห่ง
ฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธ (Cumulative Voting) 

 กายวิธิจฉัมช้ีขาณหยือฤงภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้กยะถ าโณมกายออกเสีมงฤงคะแธธ แฤะไภ่ว่ากายออกเสีมงฤงคะแธธธั้ธจะ
กยะถ าณ้วมวิทีใณให้ธันหธึ่งหุ้ธเบ็ธหธึ่งเสีมงเสภอ ใธกยฒีถี่คะแธธเสีมงเถ่ากัธให้บยะทาธใธถี่บยะชุภออกเสีมงฤงคะแธธ เบ็ธ

เสีมงชี้ขาณ 

  
           ปู้ตือหุ้ธคธใณภีส่วธไณ้เสีมเบ็ธฝิเศษใธเยื่องถี่ถี่บยะชุภจะฤงภดิ ปู้ตือหุ้ธคธธั้ธไภ่ภีสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธใธเยื่องณังกฤ่าวเว้ธแด่ 

กายออกเสีมงฤงคะแธธเฤือกดั้งกยยภกายให้ออกเสีมงฤงคะแธธไณ้โณมไภ่ภีข้อห้าภ 
 

 
 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

บยะทาธกยยภกายนยิหายกฤุ่ภ ช้ีแจงวิทีกายยันคะแธธเสีมงให้ถี่บยะชุภถยานก่อธเยิ่ภวายะกายบยะชุภ โณมเจ้าหธ้าถี่ของนยิษัถจะ
ธันคะแธธเสีมงแด่ฤะวายะจากคะแธธเสีมงใธหธังสือภอนฉัธถะ เภื่อฤงถะเนีมธเข้าย่วภบยะชุภปู้ตือหุ้ธ แฤะ/หยือ จากคะแธธใธ

นัดยฤงคะแธธถี่ส่งภาจากปู้ตือหุ้ธใธถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธแฤะบยะทาธถี่บยะชุภแจ้งปฤกายธันคะแธธให้ถี่บยะชุภถย านถุกวายะก่อธ
เสย็จสิ้ธวายะธั้ธๆ โณมบยะทาธถี่บยะชุภ 

 
 

  

         
 

2.2 กยฒีปู้ตือหุ้ธภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเข้าบยะชุภ 
2.2.1) หธังสือภอนฉัธถะดาภแนนถี่แธนภาฝย้อภหธังสือเชิญบยะชุภ ซึ่งไณ้กยอกข้อควาภตูกด้องคยนต้วธแฤะฤงฤามภือช่ือ       

ปู้ภอนฉัธถะแฤะปู้ยันภอนฉัธถะ 
2.2.2) ส าเธาฟาฝต่ามหธังสือยันยองกายจณถะเนีมธธิดินุคคฤของปู้ตือหุ้ธไณ้ยันยองส าเธาตูกด้อง โณมปู้แถธธิดินุคคฤฝย้อภ

บยะถันดยาส าคัญของธิดินุคคฤ (ต้าภี) 
2.2.3) เอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ของปู้ยันภอนฉัธถะโณมภียามฤะเอีมณดาภ 1.1 ข้างด้ธ 

 
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศใช้เอกสารตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณีภายใต้

เงื่อนไข ดังนี้ 
3.1) หธังสือยันยองกายเบ็ธธิดินุคคฤ อาจเบ็ธเอกสายถี่ออกโณมส่วธยาชกายของบยะเถศถี่ธิดินุคคฤธั้ธดั้งอมู่หยือโณม

เจา้หธ้าถี่ของธิดินุคคฤธั้ธก็ไณ้ ถั้งธี้ จะด้องภียามฤะเอีมณเกี่มวกันชื่อธิดินุคคฤ ปู้ภีอ าธาจฤงฤามภือช่ือแถธธิดินุคคฤ 
แฤะเงื่อธไขหยือข้อจ ากัณอ าธาจใธกายฤงฤามภือช่ือ แฤะถี่ดั้งส าธักงาธใหญ่ 

3.2) เอกสายถี่ไภ่ภีด้ธฉนันเบ็ธฟาษาอังกรษ จะด้องจัณให้ภีค าแบฤฟาษาอังกรษแธนภาณ้วม แฤะให้ปู้แถธธิดินุคคฤธั้ธ  
ฤงฤามภือช่ือยันยองควาภตูกด้องของค าแบฤณ้วม 

 
การออกเสียงลงคะแนน 

 ใธกายออกเสีมงฤงคะแธธให้หุ้ธหธึ่งภีคะแธธเสีมงหธึ่งเสีมง แฤะภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้บยะกอนณ้วมคะแธธเสีมงณังด่อไบธี้ 
  (1)  ใธกยฒีบกดิ ให้ตือคะแธธเสีมงข้างภากของปู้ตือหุ้ธถี่ภาบยะชุภ แฤะออกเสีมงฤงคะแธธ ต้าภีคะแธธเสีมงเถ่ากัธ ให้

      บยะทาธถี่บยะชุภออกเสีมงเฝิ่ภข้ึธอีกเสีมงหธึ่งเบ็ธเสีมงชี้ขาณ 
  (2)  ใธกยฒีอ่ืธ ซึ่งภีกญหภามแฤะข้อนังคันของนยิษัถข้อ 38. ก าหธณไว้แดกด่างจากกยฒีบกดิ คือ ให้ตือคะแธธเสีมงไภ่ธ้อม

      กว่า 3 ใธ 4 ของจ าธวธเสีมงถั้งหภณของปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภ แฤะภีสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธ เช่ธ กายขามหยือซื้อกิจกาย  
      กายยวภกิจกาย ยามกายเกี่มวโมง กายภอนหภามให้คธอื่ธเข้าจัณกายทุยกิจนยิษัถ เบ็ธด้ธ 

 

 กายเฤือกดัง้กยยภกายของนยิษัถให้กยะถ าโณมถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ ถั้งธี้ดาภหฤักเกฒฐ์แฤะวิทีณังด่อไบธี้ 
 (1)  ปู้ตือหุ้ธคธหธึ่งภีคะแธธเสีมงเถ่ากันจ าธวธหุ้ธถี่ดธตือ 

  (2)  ปู้ตือหุ้ธแด่ฤะคธจะด้องให้คะแธธเสีมงถี่ภีอมู่ถั้งหภณดาภ (1) เฤือกดั้งนุคคฤคธเณีมวหยือหฤามคธเบ็ธกยยภกายก็ไณ้แด่จะ
      แน่งคะแธธเสีมงให้แก่ปู้ใณภากธ้อมเฝีมงใณไภ่ไณ้ 

  (3)  นุคคฤซึ่งไณ้ยันคะแธธเสีมงสูงสุณ ดาภฤ าณันฤงภาเบ็ธปู้ไณ้ยันเฤือกดั้งเบ็ธกยยภกายเถ่าจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภี หยือจะฝึง
      เฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ใธกยฒีถี่นุคคฤซึ่งไณ้ยันกายเฤือกดั้งใธฤ าณันตัณฤงภาภีคะแธธเสีมงเถ่ากัธเกิธจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภี 

      หยือจะฝึงเฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ให้ปู้เบ็ธบยะทาธเบ็ธปู้ออกเสีมงชี้ขาณ 
  

     ณังธั้ธ ปู้ตือหุ้ธจึงไภ่สาภายตแน่งคะแธธเสีมงของดธใธกายเฤือกดั้งกยยภกายเฝื่อให้ปู้ใณภากธ้อมดาภ ภาดยา 70 วยยคหธึ่งแห่ง
ฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธ (Cumulative Voting) 

 กายวิธิจฉัมช้ีขาณหยือฤงภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้กยะถ าโณมกายออกเสีมงฤงคะแธธ แฤะไภ่ว่ากายออกเสีมงฤงคะแธธธั้ธจะ
กยะถ าณ้วมวิทีใณให้ธันหธึ่งหุ้ธเบ็ธหธึ่งเสีมงเสภอ ใธกยฒีถี่คะแธธเสีมงเถ่ากัธให้บยะทาธใธถี่บยะชุภออกเสีมงฤงคะแธธ เบ็ธ

เสีมงชี้ขาณ 

  
           ปู้ตือหุ้ธคธใณภีส่วธไณ้เสีมเบ็ธฝิเศษใธเยื่องถี่ถี่บยะชุภจะฤงภดิ ปู้ตือหุ้ธคธธั้ธไภ่ภีสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธใธเยื่องณังกฤ่าวเว้ธแด่ 

กายออกเสีมงฤงคะแธธเฤือกดั้งกยยภกายให้ออกเสีมงฤงคะแธธไณ้โณมไภ่ภีข้อห้าภ 
 

 
 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

บยะทาธกยยภกายนยิหายกฤุ่ภ ช้ีแจงวิทีกายยันคะแธธเสีมงให้ถี่บยะชุภถยานก่อธเยิ่ภวายะกายบยะชุภ โณมเจ้าหธ้าถี่ของนยิษัถจะ
ธันคะแธธเสีมงแด่ฤะวายะจากคะแธธเสีมงใธหธังสือภอนฉัธถะ เภื่อฤงถะเนีมธเข้าย่วภบยะชุภปู้ตือหุ้ธ แฤะ/หยือ จากคะแธธใธ

นัดยฤงคะแธธถี่ส่งภาจากปู้ตือหุ้ธใธถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธแฤะบยะทาธถี่บยะชุภแจ้งปฤกายธันคะแธธให้ถี่บยะชุภถย านถุกวายะก่อธ
เสย็จสิ้ธวายะธั้ธๆ โณมบยะทาธถี่บยะชุภ 

 
 

  

         
 

2.2 กยฒีปู้ตือหุ้ธภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเข้าบยะชุภ 
2.2.1) หธังสือภอนฉัธถะดาภแนนถี่แธนภาฝย้อภหธังสือเชิญบยะชุภ ซึ่งไณ้กยอกข้อควาภตูกด้องคยนต้วธแฤะฤงฤามภือช่ือ       

ปู้ภอนฉัธถะแฤะปู้ยันภอนฉัธถะ 
2.2.2) ส าเธาฟาฝต่ามหธังสือยันยองกายจณถะเนีมธธิดินุคคฤของปู้ตือหุ้ธไณ้ยันยองส าเธาตูกด้อง โณมปู้แถธธิดินุคคฤฝย้อภ

บยะถันดยาส าคัญของธิดินุคคฤ (ต้าภี) 
2.2.3) เอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ของปู้ยันภอนฉัธถะโณมภียามฤะเอีมณดาภ 1.1 ข้างด้ธ 

 
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศใช้เอกสารตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณีภายใต้

เงื่อนไข ดังนี้ 
3.1) หธังสือยันยองกายเบ็ธธิดินุคคฤ อาจเบ็ธเอกสายถี่ออกโณมส่วธยาชกายของบยะเถศถี่ธิดินุคคฤธั้ธดั้งอมู่หยือโณม

เจา้หธ้าถี่ของธิดินุคคฤธั้ธก็ไณ้ ถั้งธี้ จะด้องภียามฤะเอีมณเกี่มวกันชื่อธิดินุคคฤ ปู้ภีอ าธาจฤงฤามภือช่ือแถธธิดินุคคฤ 
แฤะเงื่อธไขหยือข้อจ ากัณอ าธาจใธกายฤงฤามภือช่ือ แฤะถี่ดั้งส าธักงาธใหญ่ 

3.2) เอกสายถี่ไภ่ภีด้ธฉนันเบ็ธฟาษาอังกรษ จะด้องจัณให้ภีค าแบฤฟาษาอังกรษแธนภาณ้วม แฤะให้ปู้แถธธิดินุคคฤธั้ธ  
ฤงฤามภือช่ือยันยองควาภตูกด้องของค าแบฤณ้วม 

 
การออกเสียงลงคะแนน 

 ใธกายออกเสีมงฤงคะแธธให้หุ้ธหธึ่งภีคะแธธเสีมงหธึ่งเสีมง แฤะภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้บยะกอนณ้วมคะแธธเสีมงณังด่อไบธี้ 
  (1)  ใธกยฒีบกดิ ให้ตือคะแธธเสีมงข้างภากของปู้ตือหุ้ธถี่ภาบยะชุภ แฤะออกเสีมงฤงคะแธธ ต้าภีคะแธธเสีมงเถ่ากัธ ให้

      บยะทาธถี่บยะชุภออกเสีมงเฝิ่ภข้ึธอีกเสีมงหธึ่งเบ็ธเสีมงชี้ขาณ 
  (2)  ใธกยฒีอ่ืธ ซึ่งภีกญหภามแฤะข้อนังคันของนยิษัถข้อ 38. ก าหธณไว้แดกด่างจากกยฒีบกดิ คือ ให้ตือคะแธธเสีมงไภ่ธ้อม

      กว่า 3 ใธ 4 ของจ าธวธเสีมงถั้งหภณของปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภ แฤะภีสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธ เช่ธ กายขามหยือซื้อกิจกาย  
      กายยวภกิจกาย ยามกายเกี่มวโมง กายภอนหภามให้คธอื่ธเข้าจัณกายทุยกิจนยิษัถ เบ็ธด้ธ 

 

 กายเฤือกดัง้กยยภกายของนยิษัถให้กยะถ าโณมถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ ถั้งธี้ดาภหฤักเกฒฐ์แฤะวิทีณังด่อไบธี้ 
 (1)  ปู้ตือหุ้ธคธหธึ่งภีคะแธธเสีมงเถ่ากันจ าธวธหุ้ธถี่ดธตือ 

  (2)  ปู้ตือหุ้ธแด่ฤะคธจะด้องให้คะแธธเสีมงถี่ภีอมู่ถั้งหภณดาภ (1) เฤือกดั้งนุคคฤคธเณีมวหยือหฤามคธเบ็ธกยยภกายก็ไณ้แด่จะ
      แน่งคะแธธเสีมงให้แก่ปู้ใณภากธ้อมเฝีมงใณไภ่ไณ้ 

  (3)  นุคคฤซึ่งไณ้ยันคะแธธเสีมงสูงสุณ ดาภฤ าณันฤงภาเบ็ธปู้ไณ้ยันเฤือกดั้งเบ็ธกยยภกายเถ่าจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภี หยือจะฝึง
      เฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ใธกยฒีถี่นุคคฤซึ่งไณ้ยันกายเฤือกดั้งใธฤ าณันตัณฤงภาภีคะแธธเสีมงเถ่ากัธเกิธจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภี 

      หยือจะฝึงเฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ให้ปู้เบ็ธบยะทาธเบ็ธปู้ออกเสีมงชี้ขาณ 
  

     ณังธั้ธ ปู้ตือหุ้ธจึงไภ่สาภายตแน่งคะแธธเสีมงของดธใธกายเฤือกดั้งกยยภกายเฝื่อให้ปู้ใณภากธ้อมดาภ ภาดยา 70 วยยคหธึ่งแห่ง
ฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธ (Cumulative Voting) 

 กายวิธิจฉัมช้ีขาณหยือฤงภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้กยะถ าโณมกายออกเสีมงฤงคะแธธ แฤะไภ่ว่ากายออกเสีมงฤงคะแธธธั้ธจะ
กยะถ าณ้วมวิทีใณให้ธันหธึ่งหุ้ธเบ็ธหธึ่งเสีมงเสภอ ใธกยฒีถี่คะแธธเสีมงเถ่ากัธให้บยะทาธใธถี่บยะชุภออกเสีมงฤงคะแธธ เบ็ธ

เสีมงชี้ขาณ 

  
           ปู้ตือหุ้ธคธใณภีส่วธไณ้เสีมเบ็ธฝิเศษใธเยื่องถี่ถี่บยะชุภจะฤงภดิ ปู้ตือหุ้ธคธธั้ธไภ่ภีสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธใธเยื่องณังกฤ่าวเว้ธแด่ 

กายออกเสีมงฤงคะแธธเฤือกดั้งกยยภกายให้ออกเสีมงฤงคะแธธไณ้โณมไภ่ภีข้อห้าภ 
 

 
 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

บยะทาธกยยภกายนยิหายกฤุ่ภ ช้ีแจงวิทีกายยันคะแธธเสีมงให้ถี่บยะชุภถยานก่อธเยิ่ภวายะกายบยะชุภ โณมเจ้าหธ้าถี่ของนยิษัถจะ
ธันคะแธธเสีมงแด่ฤะวายะจากคะแธธเสีมงใธหธังสือภอนฉัธถะ เภื่อฤงถะเนีมธเข้าย่วภบยะชุภปู้ตือหุ้ธ แฤะ/หยือ จากคะแธธใธ

นัดยฤงคะแธธถี่ส่งภาจากปู้ตือหุ้ธใธถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธแฤะบยะทาธถี่บยะชุภแจ้งปฤกายธันคะแธธให้ถี่บยะชุภถย านถุกวายะก่อธ
เสย็จสิ้ธวายะธั้ธๆ โณมบยะทาธถี่บยะชุภ 

 
 

  

         
 

2.2 กยฒีปู้ตือหุ้ธภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเข้าบยะชุภ 
2.2.1) หธังสือภอนฉัธถะดาภแนนถี่แธนภาฝย้อภหธังสือเชิญบยะชุภ ซึ่งไณ้กยอกข้อควาภตูกด้องคยนต้วธแฤะฤงฤามภือช่ือ       

ปู้ภอนฉัธถะแฤะปู้ยันภอนฉัธถะ 
2.2.2) ส าเธาฟาฝต่ามหธังสือยันยองกายจณถะเนีมธธิดินุคคฤของปู้ตือหุ้ธไณ้ยันยองส าเธาตูกด้อง โณมปู้แถธธิดินุคคฤฝย้อภ

บยะถันดยาส าคัญของธิดินุคคฤ (ต้าภี) 
2.2.3) เอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ของปู้ยันภอนฉัธถะโณมภียามฤะเอีมณดาภ 1.1 ข้างด้ธ 

 
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศใช้เอกสารตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณีภายใต้

เงื่อนไข ดังนี้ 
3.1) หธังสือยันยองกายเบ็ธธิดินุคคฤ อาจเบ็ธเอกสายถี่ออกโณมส่วธยาชกายของบยะเถศถี่ธิดินุคคฤธั้ธดั้งอมู่หยือโณม

เจา้หธ้าถี่ของธิดินุคคฤธั้ธก็ไณ้ ถั้งธี้ จะด้องภียามฤะเอีมณเกี่มวกันชื่อธิดินุคคฤ ปู้ภีอ าธาจฤงฤามภือช่ือแถธธิดินุคคฤ 
แฤะเงื่อธไขหยือข้อจ ากัณอ าธาจใธกายฤงฤามภือช่ือ แฤะถี่ดั้งส าธักงาธใหญ่ 

3.2) เอกสายถี่ไภ่ภีด้ธฉนันเบ็ธฟาษาอังกรษ จะด้องจัณให้ภีค าแบฤฟาษาอังกรษแธนภาณ้วม แฤะให้ปู้แถธธิดินุคคฤธั้ธ  
ฤงฤามภือช่ือยันยองควาภตูกด้องของค าแบฤณ้วม 

 
การออกเสียงลงคะแนน 

 ใธกายออกเสีมงฤงคะแธธให้หุ้ธหธึ่งภีคะแธธเสีมงหธึ่งเสีมง แฤะภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้บยะกอนณ้วมคะแธธเสีมงณังด่อไบธี้ 
  (1)  ใธกยฒีบกดิ ให้ตือคะแธธเสีมงข้างภากของปู้ตือหุ้ธถี่ภาบยะชุภ แฤะออกเสีมงฤงคะแธธ ต้าภีคะแธธเสีมงเถ่ากัธ ให้

      บยะทาธถี่บยะชุภออกเสีมงเฝิ่ภข้ึธอีกเสีมงหธึ่งเบ็ธเสีมงชี้ขาณ 
  (2)  ใธกยฒีอ่ืธ ซึ่งภีกญหภามแฤะข้อนังคันของนยิษัถข้อ 38. ก าหธณไว้แดกด่างจากกยฒีบกดิ คือ ให้ตือคะแธธเสีมงไภ่ธ้อม

      กว่า 3 ใธ 4 ของจ าธวธเสีมงถั้งหภณของปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภ แฤะภีสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธ เช่ธ กายขามหยือซื้อกิจกาย  
      กายยวภกิจกาย ยามกายเกี่มวโมง กายภอนหภามให้คธอื่ธเข้าจัณกายทุยกิจนยิษัถ เบ็ธด้ธ 

 

 กายเฤือกดัง้กยยภกายของนยิษัถให้กยะถ าโณมถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ ถั้งธี้ดาภหฤักเกฒฐ์แฤะวิทีณังด่อไบธี้ 
 (1)  ปู้ตือหุ้ธคธหธึ่งภีคะแธธเสีมงเถ่ากันจ าธวธหุ้ธถี่ดธตือ 

  (2)  ปู้ตือหุ้ธแด่ฤะคธจะด้องให้คะแธธเสีมงถี่ภีอมู่ถั้งหภณดาภ (1) เฤือกดั้งนุคคฤคธเณีมวหยือหฤามคธเบ็ธกยยภกายก็ไณ้แด่จะ
      แน่งคะแธธเสีมงให้แก่ปู้ใณภากธ้อมเฝีมงใณไภ่ไณ้ 

  (3)  นุคคฤซึ่งไณ้ยันคะแธธเสีมงสูงสุณ ดาภฤ าณันฤงภาเบ็ธปู้ไณ้ยันเฤือกดั้งเบ็ธกยยภกายเถ่าจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภี หยือจะฝึง
      เฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ใธกยฒีถี่นุคคฤซึ่งไณ้ยันกายเฤือกดั้งใธฤ าณันตัณฤงภาภีคะแธธเสีมงเถ่ากัธเกิธจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภี 

      หยือจะฝึงเฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ให้ปู้เบ็ธบยะทาธเบ็ธปู้ออกเสีมงชี้ขาณ 
  

     ณังธั้ธ ปู้ตือหุ้ธจึงไภ่สาภายตแน่งคะแธธเสีมงของดธใธกายเฤือกดั้งกยยภกายเฝื่อให้ปู้ใณภากธ้อมดาภ ภาดยา 70 วยยคหธึ่งแห่ง
ฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธ (Cumulative Voting) 

 กายวิธิจฉัมช้ีขาณหยือฤงภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้กยะถ าโณมกายออกเสีมงฤงคะแธธ แฤะไภ่ว่ากายออกเสีมงฤงคะแธธธั้ธจะ
กยะถ าณ้วมวิทีใณให้ธันหธึ่งหุ้ธเบ็ธหธึ่งเสีมงเสภอ ใธกยฒีถี่คะแธธเสีมงเถ่ากัธให้บยะทาธใธถี่บยะชุภออกเสีมงฤงคะแธธ เบ็ธ

เสีมงชี้ขาณ 

  
           ปู้ตือหุ้ธคธใณภีส่วธไณ้เสีมเบ็ธฝิเศษใธเยื่องถี่ถี่บยะชุภจะฤงภดิ ปู้ตือหุ้ธคธธั้ธไภ่ภีสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธใธเยื่องณังกฤ่าวเว้ธแด่ 

กายออกเสีมงฤงคะแธธเฤือกดั้งกยยภกายให้ออกเสีมงฤงคะแธธไณ้โณมไภ่ภีข้อห้าภ 
 

 
 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

บยะทาธกยยภกายนยิหายกฤุ่ภ ช้ีแจงวิทีกายยันคะแธธเสีมงให้ถี่บยะชุภถยานก่อธเยิ่ภวายะกายบยะชุภ โณมเจ้าหธ้าถี่ของนยิษัถจะ
ธันคะแธธเสีมงแด่ฤะวายะจากคะแธธเสีมงใธหธังสือภอนฉัธถะ เภื่อฤงถะเนีมธเข้าย่วภบยะชุภปู้ตือหุ้ธ แฤะ/หยือ จากคะแธธใธ

นัดยฤงคะแธธถี่ส่งภาจากปู้ตือหุ้ธใธถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธแฤะบยะทาธถี่บยะชุภแจ้งปฤกายธันคะแธธให้ถี่บยะชุภถย านถุกวายะก่อธ
เสย็จสิ้ธวายะธั้ธๆ โณมบยะทาธถี่บยะชุภ 

 
 



31บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558

  

         
 

ค าช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 20 เมษายน 2559 

การมอบฉันทะ 

 นยิษัถฯ ไณ้จัณส่งหธังสือภอนฉัธถะแนน ก. แนน ข. แฤะ แนน ค. ดาภถี่กยะถยวงฝาฒิชม์ไณ้ก าหธณไว้ เฝื่อให้ปู้ตือหุ้ธถี่ไภ่สาภายต

เข้าย่วภบยะชุภไณ้ณ้วมดธเองสาภายตฝิจายฒาไณ้ว่าจะภอนฉัธถะให้นุคคฤอ่ืธ หยือจะภอนฉัธถะให้กยยภกายอิสยะ ถ่าธใณถ่าธหธึ่งดาภถี่
นยิษัถฯ ไณ้เสธอช่ือไว้ใธหธังสือภอนฉัธถะ 3 ถ่าธ คือ  

1. ธามวียะชัม ดัธดิกุฤ  ด าแหธ่ง  กยยภกายอิสยะ / บยะทาธคฒะกยยภกายดยวจสอน  
2. ธางยวิฏา ฝงศ์ธุชิด  ด าแหธ่ง  กยยภกายอิสยะ / กยยภกายดยวจสอน 

3. ธามจ าธงค์ วัฑธเกส  ด าแหธ่ง  กยยภกายอิสยะ / กยยภกายดยวจสอน 
 

โณมภียามฤะเอีมณข้อภูฤบยะวัดกิยยภกายณังกฤ่าวบยะกอนกายฝิจายฒา 
 

กายภอนฉัธถะให้กยยภกายอิสยะ ดาภถี่นยิษัถฯ เสธอช่ือไว้ใธหธังสือภอนฉัธถะ 

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

    3. เฝีมงชื่อเณีมวแฤะฤงฤามภือช่ือปู้ภอนฉัธถะ   
 ปู้ภอนฉัธถะส่งหธังสือภอนฉัธถะของถ่าธภามัง “ส าธักงาธเฤขาธุกายนยิษัถ/ ธักฤงถุธสัภฝัธท์” ก่อธวัธบยะชุภ โณมใช้ซอง

    ทุยกิจดอนยันถี่แธนภาฝย้อภธี้ บิณปธึกส่งถางไบยษฒีม์ไภ่ด้องดิณแสดภบ์ 
 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 นยิษัถฯ จะเยิ่ภดยวจควาภสภนูยฒ์ของหธังสือภอนฉัธถะ แฤะเบิณยันฤงถะเนีมธ ดั้งแด่เวฤา 13.00 ธ. เบ็ธด้ธไบ ฒ ห้องบยะชุภ 

Auditorium อาคาย B1 ช้ัธ 5 ของนยิษัถฯ เฤขถี่ 28 ซอมนางธา - ดยาณ 28 แขวงนางธา เขดนางธา กยุงเถฝภหาธคย ดาภข้ัธดอธ
เข้าย่วภบยะชุภ  

 
ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กยฒีปู้ตือหุ้ธเข้าบยะชุภณ้วมดธเองให้แสณงเอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ซึ่งบยากญยูบต่ามของปู้ตือหุ้ธแฤะมังไภ่หภณอามุ         
เช่ธ นัดยบยะจ าดัวบยะชาชธ ในขันข่ี หยือหธังสือเณิธถาง 

    1.2  กยฒีปู้ตือหุ้ธภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเข้าบยะชุภ 
 1.2.1)   หธังสือภอนฉัธถะดาภแนนถี่แธนภาฝย้อภหธังสือเชิญบยะชุภ ซึ่งไณ้กยอกข้อควาภตูกด้องคยนต้วธแฤะฤง 

         ฤามภือช่ือปู้ภอนฉัธถะแฤะปูย้ันภอนฉัธถะ 
 1.2.2)   ส าเธาฟาฝต่ามเอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ของปู้ตือหุ้ธโณมภียามฤะเอีมณดาภ 1.1 ข้างด้ธ แฤะปู้ภอนฉัธถะ

         ไณ้ฤงชื่อยันยองส าเธาตูกด้อง 
  1.2.3)   เอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ของปู้ยันภอนฉัธถะโณมภียามฤะเอีมณดาภ 1.1 ข้างด้ธ  

 
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

2.1 กยฒีปู้แถธของปู้ตือหุ้ธเข้าบยะชุภณ้วมดธเอง 
2.1.1) เอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ของปู้แถธโณมภียามฤะเอีมณดาภข้อ 1.1 ข้างด้ธ 

2.1.2) ส าเธาฟาฝต่ามหธังสือยันยองกายจณถะเนีมธธิดินุคคฤของปู้ตือหุ้ธซึ่งยันยองส าเธาตูกด้อง โณมปู้แถธธิดินุคคฤฝย้อภ 
  บยะถันดยาส าคัญของธิดินุคคฤธั้ธ (ต้าภี) 

  

         
 

2.2 กยฒีปู้ตือหุ้ธภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเข้าบยะชุภ 
2.2.1) หธังสือภอนฉัธถะดาภแนนถี่แธนภาฝย้อภหธังสือเชิญบยะชุภ ซึ่งไณ้กยอกข้อควาภตูกด้องคยนต้วธแฤะฤงฤามภือช่ือ       

ปู้ภอนฉัธถะแฤะปู้ยันภอนฉัธถะ 
2.2.2) ส าเธาฟาฝต่ามหธังสือยันยองกายจณถะเนีมธธิดินุคคฤของปู้ตือหุ้ธไณ้ยันยองส าเธาตูกด้อง โณมปู้แถธธิดินุคคฤฝย้อภ

บยะถันดยาส าคัญของธิดินุคคฤ (ต้าภี) 
2.2.3) เอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ของปู้ยันภอนฉัธถะโณมภียามฤะเอีมณดาภ 1.1 ข้างด้ธ 

 
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศใช้เอกสารตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณีภายใต้

เงื่อนไข ดังนี้ 
3.1) หธังสือยันยองกายเบ็ธธิดินุคคฤ อาจเบ็ธเอกสายถี่ออกโณมส่วธยาชกายของบยะเถศถี่ธิดินุคคฤธั้ธดั้งอมู่หยือโณม

เจ้าหธ้าถี่ของธิดินุคคฤธั้ธก็ไณ้ ถั้งธี้ จะด้องภียามฤะเอีมณเกี่มวกันชื่อธิดินุคคฤ ปู้ภีอ าธาจฤงฤามภือช่ือแถธธิดินุคคฤ 
แฤะเงื่อธไขหยือข้อจ ากัณอ าธาจใธกายฤงฤามภือช่ือ แฤะถี่ดั้งส าธักงาธใหญ่ 

3.2) เอกสายถี่ไภ่ภีด้ธฉนันเบ็ธฟาษาอังกรษ จะด้องจัณให้ภีค าแบฤฟาษาอังกรษแธนภาณ้วม แฤะให้ปู้แถธธิดินุคคฤธั้ธ  
ฤงฤามภือช่ือยันยองควาภตูกด้องของค าแบฤณ้วม 

 
การออกเสียงลงคะแนน 

 ใธกายออกเสีมงฤงคะแธธให้หุ้ธหธึ่งภีคะแธธเสีมงหธึ่งเสีมง แฤะภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้บยะกอนณ้วมคะแธธเสีมงณังด่อไบธี้ 
  (1)  ใธกยฒีบกดิ ให้ตือคะแธธเสีมงข้างภากของปู้ตือหุ้ธถ่ีภาบยะชุภ แฤะออกเสีมงฤงคะแธธ ต้าภีคะแธธเสีมงเถ่ากัธ ให้

      บยะทาธถี่บยะชุภออกเสีมงเฝิ่ภข้ึธอีกเสีมงหธึ่งเบ็ธเสีมงชี้ขาณ 
  (2)  ใธกยฒีอ่ืธ ซึ่งภีกญหภามแฤะข้อนังคันของนยิษัถข้อ 38. ก าหธณไว้แดกด่างจากกยฒีบกดิ คือ ให้ตือคะแธธเสีมงไภ่ธ้อม

      กว่า 3 ใธ 4 ของจ าธวธเสีมงถั้งหภณของปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภ แฤะภีสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธ เช่ธ กายขามหยือซื้อกิจกาย  
      กายยวภกิจกาย ยามกายเกี่มวโมง กายภอนหภามให้คธอื่ธเข้าจัณกายทุยกิจนยิษัถ เบ็ธด้ธ 

 

 กายเฤือกดัง้กยยภกายของนยิษัถให้กยะถ าโณมถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ ถั้งธี้ดาภหฤักเกฒฐ์แฤะวิทีณังด่อไบธี้ 
 (1)  ปู้ตือหุ้ธคธหธึ่งภีคะแธธเสีมงเถ่ากันจ าธวธหุ้ธถี่ดธตือ 

  (2)  ปู้ตือหุ้ธแด่ฤะคธจะด้องให้คะแธธเสีมงถี่ภีอมู่ถั้งหภณดาภ (1) เฤือกดั้งนุคคฤคธเณีมวหยือหฤามคธเบ็ธกยยภกายก็ไณ้แด่จะ
      แน่งคะแธธเสีมงให้แก่ปู้ใณภากธ้อมเฝีมงใณไภ่ไณ้ 

  (3)  นุคคฤซึ่งไณ้ยันคะแธธเสีมงสูงสุณ ดาภฤ าณันฤงภาเบ็ธปู้ไณ้ยันเฤือกดั้งเบ็ธกยยภกายเถ่าจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภี หยือจะฝึง
      เฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ใธกยฒีถี่นุคคฤซึ่งไณ้ยันกายเฤือกดั้งใธฤ าณันตัณฤงภาภีคะแธธเสีมงเถ่ากัธเกิธจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภี 

      หยือจะฝึงเฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ให้ปู้เบ็ธบยะทาธเบ็ธปู้ออกเสีมงชี้ขาณ 
  

     ณังธั้ธ ปู้ตือหุ้ธจึงไภ่สาภายตแน่งคะแธธเสีมงของดธใธกายเฤือกดั้งกยยภกายเฝื่อให้ปู้ใณภากธ้อมดาภ ภาดยา 70 วยยคหธึ่งแห่ง
ฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธ (Cumulative Voting) 

 กายวิธิจฉัมช้ีขาณหยือฤงภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้กยะถ าโณมกายออกเสีมงฤงคะแธธ แฤะไภ่ว่ากายออกเสีมงฤงคะแธธธั้ธจะ
กยะถ าณ้วมวิทีใณให้ธันหธึ่งหุ้ธเบ็ธหธึ่งเสีมงเสภอ ใธกยฒีถี่คะแธธเสีมงเถ่ากัธให้บยะทาธใธถี่บยะชุภออกเสีมงฤงคะแธธ เบ็ธ

เสีมงชี้ขาณ 

  
           ปู้ตือหุ้ธคธใณภีส่วธไณ้เสีมเบ็ธฝิเศษใธเยื่องถี่ถี่บยะชุภจะฤงภดิ ปู้ตือหุ้ธคธธั้ธไภ่ภีสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธใธเยื่องณังกฤ่าวเว้ธแด่ 

กายออกเสีมงฤงคะแธธเฤือกดั้งกยยภกายให้ออกเสีมงฤงคะแธธไณ้โณมไภ่ภีข้อห้าภ 
 

 
 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

บยะทาธกยยภกายนยิหายกฤุ่ภ ช้ีแจงวิทีกายยันคะแธธเสีมงให้ถี่บยะชุภถยานก่อธเยิ่ภวายะกายบยะชุภ โณมเจ้าหธ้าถี่ของนยิษัถจะ
ธันคะแธธเสีมงแด่ฤะวายะจากคะแธธเสีมงใธหธังสือภอนฉัธถะ เภื่อฤงถะเนีมธเข้าย่วภบยะชุภปู้ตือหุ้ธ แฤะ/หยือ จากคะแธธใธ

นัดยฤงคะแธธถ่ีส่งภาจากปู้ตือหุ้ธใธถ่ีบยะชุภปู้ตือหุ้ธแฤะบยะทาธถี่บยะชุภแจ้งปฤกายธันคะแธธให้ถี่บยะชุภถย านถุกวายะก่อธ
เสย็จสิ้ธวายะธั้ธๆ โณมบยะทาธถี่บยะชุภ 

 
 

  

         
 

2.2 กยฒีปู้ตือหุ้ธภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเข้าบยะชุภ 
2.2.1) หธังสือภอนฉัธถะดาภแนนถี่แธนภาฝย้อภหธังสือเชิญบยะชุภ ซึ่งไณ้กยอกข้อควาภตูกด้องคยนต้วธแฤะฤงฤามภือช่ือ       

ปู้ภอนฉัธถะแฤะปู้ยันภอนฉัธถะ 
2.2.2) ส าเธาฟาฝต่ามหธังสือยันยองกายจณถะเนีมธธิดินุคคฤของปู้ตือหุ้ธไณ้ยันยองส าเธาตูกด้อง โณมปู้แถธธิดินุคคฤฝย้อภ

บยะถันดยาส าคัญของธิดินุคคฤ (ต้าภี) 
2.2.3) เอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ของปู้ยันภอนฉัธถะโณมภียามฤะเอีมณดาภ 1.1 ข้างด้ธ 

 
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศใช้เอกสารตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณีภายใต้

เงื่อนไข ดังนี้ 
3.1) หธังสือยันยองกายเบ็ธธิดินุคคฤ อาจเบ็ธเอกสายถี่ออกโณมส่วธยาชกายของบยะเถศถี่ธิดินุคคฤธั้ธดั้งอมู่หยือโณม

เจ้าหธ้าถี่ของธิดินุคคฤธั้ธก็ไณ้ ถั้งธี้ จะด้องภียามฤะเอีมณเกี่มวกันชื่อธิดินุคคฤ ปู้ภีอ าธาจฤงฤามภือช่ือแถธธิดินุคคฤ 
แฤะเงื่อธไขหยือข้อจ ากัณอ าธาจใธกายฤงฤามภือช่ือ แฤะถี่ดั้งส าธักงาธใหญ่ 

3.2) เอกสายถี่ไภ่ภีด้ธฉนันเบ็ธฟาษาอังกรษ จะด้องจัณให้ภีค าแบฤฟาษาอังกรษแธนภาณ้วม แฤะให้ปู้แถธธิดินุคคฤธั้ธ  
ฤงฤามภือช่ือยันยองควาภตูกด้องของค าแบฤณ้วม 

 
การออกเสียงลงคะแนน 

 ใธกายออกเสีมงฤงคะแธธให้หุ้ธหธึ่งภีคะแธธเสีมงหธึ่งเสีมง แฤะภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้บยะกอนณ้วมคะแธธเสีมงณังด่อไบธี้ 
  (1)  ใธกยฒีบกดิ ให้ตือคะแธธเสีมงข้างภากของปู้ตือหุ้ธถ่ีภาบยะชุภ แฤะออกเสีมงฤงคะแธธ ต้าภีคะแธธเสีมงเถ่ากัธ ให้

      บยะทาธถี่บยะชุภออกเสีมงเฝิ่ภข้ึธอีกเสีมงหธึ่งเบ็ธเสีมงชี้ขาณ 
  (2)  ใธกยฒีอ่ืธ ซึ่งภีกญหภามแฤะข้อนังคันของนยิษัถข้อ 38. ก าหธณไว้แดกด่างจากกยฒีบกดิ คือ ให้ตือคะแธธเสีมงไภ่ธ้อม

      กว่า 3 ใธ 4 ของจ าธวธเสีมงถั้งหภณของปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภ แฤะภีสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธ เช่ธ กายขามหยือซื้อกิจกาย  
      กายยวภกิจกาย ยามกายเกี่มวโมง กายภอนหภามให้คธอื่ธเข้าจัณกายทุยกิจนยิษัถ เบ็ธด้ธ 

 

 กายเฤือกดัง้กยยภกายของนยิษัถให้กยะถ าโณมถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ ถั้งธี้ดาภหฤักเกฒฐ์แฤะวิทีณังด่อไบธี้ 
 (1)  ปู้ตือหุ้ธคธหธึ่งภีคะแธธเสีมงเถ่ากันจ าธวธหุ้ธถี่ดธตือ 

  (2)  ปู้ตือหุ้ธแด่ฤะคธจะด้องให้คะแธธเสีมงถี่ภีอมู่ถั้งหภณดาภ (1) เฤือกดั้งนุคคฤคธเณีมวหยือหฤามคธเบ็ธกยยภกายก็ไณ้แด่จะ
      แน่งคะแธธเสีมงให้แก่ปู้ใณภากธ้อมเฝีมงใณไภ่ไณ้ 

  (3)  นุคคฤซึ่งไณ้ยันคะแธธเสีมงสูงสุณ ดาภฤ าณันฤงภาเบ็ธปู้ไณ้ยันเฤือกดั้งเบ็ธกยยภกายเถ่าจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภี หยือจะฝึง
      เฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ใธกยฒีถี่นุคคฤซึ่งไณ้ยันกายเฤือกดั้งใธฤ าณันตัณฤงภาภีคะแธธเสีมงเถ่ากัธเกิธจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภี 

      หยือจะฝึงเฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ให้ปู้เบ็ธบยะทาธเบ็ธปู้ออกเสีมงชี้ขาณ 
  

     ณังธั้ธ ปู้ตือหุ้ธจึงไภ่สาภายตแน่งคะแธธเสีมงของดธใธกายเฤือกดั้งกยยภกายเฝื่อให้ปู้ใณภากธ้อมดาภ ภาดยา 70 วยยคหธึ่งแห่ง
ฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธ (Cumulative Voting) 

 กายวิธิจฉัมช้ีขาณหยือฤงภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้กยะถ าโณมกายออกเสีมงฤงคะแธธ แฤะไภ่ว่ากายออกเสีมงฤงคะแธธธั้ธจะ
กยะถ าณ้วมวิทีใณให้ธันหธึ่งหุ้ธเบ็ธหธึ่งเสีมงเสภอ ใธกยฒีถี่คะแธธเสีมงเถ่ากัธให้บยะทาธใธถี่บยะชุภออกเสีมงฤงคะแธธ เบ็ธ

เสีมงชี้ขาณ 

  
           ปู้ตือหุ้ธคธใณภีส่วธไณ้เสีมเบ็ธฝิเศษใธเยื่องถี่ถี่บยะชุภจะฤงภดิ ปู้ตือหุ้ธคธธั้ธไภ่ภีสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธใธเยื่องณังกฤ่าวเว้ธแด่ 

กายออกเสีมงฤงคะแธธเฤือกดั้งกยยภกายให้ออกเสีมงฤงคะแธธไณ้โณมไภ่ภีข้อห้าภ 
 

 
 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

บยะทาธกยยภกายนยิหายกฤุ่ภ ช้ีแจงวิทีกายยันคะแธธเสีมงให้ถี่บยะชุภถยานก่อธเยิ่ภวายะกายบยะชุภ โณมเจ้าหธ้าถี่ของนยิษัถจะ
ธันคะแธธเสีมงแด่ฤะวายะจากคะแธธเสีมงใธหธังสือภอนฉัธถะ เภื่อฤงถะเนีมธเข้าย่วภบยะชุภปู้ตือหุ้ธ แฤะ/หยือ จากคะแธธใธ

นัดยฤงคะแธธถ่ีส่งภาจากปู้ตือหุ้ธใธถ่ีบยะชุภปู้ตือหุ้ธแฤะบยะทาธถี่บยะชุภแจ้งปฤกายธันคะแธธให้ถี่บยะชุภถย านถุกวายะก่อธ
เสย็จสิ้ธวายะธั้ธๆ โณมบยะทาธถี่บยะชุภ 

 
 

  

         
 

2.2 กยฒีปู้ตือหุ้ธภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเข้าบยะชุภ 
2.2.1) หธังสือภอนฉัธถะดาภแนนถี่แธนภาฝย้อภหธังสือเชิญบยะชุภ ซึ่งไณ้กยอกข้อควาภตูกด้องคยนต้วธแฤะฤงฤามภือช่ือ       

ปู้ภอนฉัธถะแฤะปู้ยันภอนฉัธถะ 
2.2.2) ส าเธาฟาฝต่ามหธังสือยันยองกายจณถะเนีมธธิดินุคคฤของปู้ตือหุ้ธไณ้ยันยองส าเธาตูกด้อง โณมปู้แถธธิดินุคคฤฝย้อภ

บยะถันดยาส าคัญของธิดินุคคฤ (ต้าภี) 
2.2.3) เอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ของปู้ยันภอนฉัธถะโณมภียามฤะเอีมณดาภ 1.1 ข้างด้ธ 

 
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศใช้เอกสารตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณีภายใต้

เงื่อนไข ดังนี้ 
3.1) หธังสือยันยองกายเบ็ธธิดินุคคฤ อาจเบ็ธเอกสายถี่ออกโณมส่วธยาชกายของบยะเถศถี่ธิดินุคคฤธั้ธดั้งอมู่หยือโณม

เจ้าหธ้าถี่ของธิดินุคคฤธั้ธก็ไณ้ ถั้งธี้ จะด้องภียามฤะเอีมณเกี่มวกันชื่อธิดินุคคฤ ปู้ภีอ าธาจฤงฤามภือช่ือแถธธิดินุคคฤ 
แฤะเงื่อธไขหยือข้อจ ากัณอ าธาจใธกายฤงฤามภือช่ือ แฤะถี่ดั้งส าธักงาธใหญ่ 

3.2) เอกสายถี่ไภ่ภีด้ธฉนันเบ็ธฟาษาอังกรษ จะด้องจัณให้ภีค าแบฤฟาษาอังกรษแธนภาณ้วม แฤะให้ปู้แถธธิดินุคคฤธั้ธ  
ฤงฤามภือช่ือยันยองควาภตูกด้องของค าแบฤณ้วม 

 
การออกเสียงลงคะแนน 

 ใธกายออกเสีมงฤงคะแธธให้หุ้ธหธึ่งภีคะแธธเสีมงหธึ่งเสีมง แฤะภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้บยะกอนณ้วมคะแธธเสีมงณังด่อไบธี้ 
  (1)  ใธกยฒีบกดิ ให้ตือคะแธธเสีมงข้างภากของปู้ตือหุ้ธถ่ีภาบยะชุภ แฤะออกเสีมงฤงคะแธธ ต้าภีคะแธธเสีมงเถ่ากัธ ให้

      บยะทาธถี่บยะชุภออกเสีมงเฝิ่ภข้ึธอีกเสีมงหธึ่งเบ็ธเสีมงชี้ขาณ 
  (2)  ใธกยฒีอ่ืธ ซึ่งภีกญหภามแฤะข้อนังคันของนยิษัถข้อ 38. ก าหธณไว้แดกด่างจากกยฒีบกดิ คือ ให้ตือคะแธธเสีมงไภ่ธ้อม

      กว่า 3 ใธ 4 ของจ าธวธเสีมงถั้งหภณของปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภ แฤะภีสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธ เช่ธ กายขามหยือซื้อกิจกาย  
      กายยวภกิจกาย ยามกายเกี่มวโมง กายภอนหภามให้คธอื่ธเข้าจัณกายทุยกิจนยิษัถ เบ็ธด้ธ 

 

 กายเฤือกดัง้กยยภกายของนยิษัถให้กยะถ าโณมถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ ถั้งธี้ดาภหฤักเกฒฐ์แฤะวิทีณังด่อไบธี้ 
 (1)  ปู้ตือหุ้ธคธหธึ่งภีคะแธธเสีมงเถ่ากันจ าธวธหุ้ธถี่ดธตือ 

  (2)  ปู้ตือหุ้ธแด่ฤะคธจะด้องให้คะแธธเสีมงถี่ภีอมู่ถั้งหภณดาภ (1) เฤือกดั้งนุคคฤคธเณีมวหยือหฤามคธเบ็ธกยยภกายก็ไณ้แด่จะ
      แน่งคะแธธเสีมงให้แก่ปู้ใณภากธ้อมเฝีมงใณไภ่ไณ้ 

  (3)  นุคคฤซึ่งไณ้ยันคะแธธเสีมงสูงสุณ ดาภฤ าณันฤงภาเบ็ธปู้ไณ้ยันเฤือกดั้งเบ็ธกยยภกายเถ่าจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภี หยือจะฝึง
      เฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ใธกยฒีถี่นุคคฤซึ่งไณ้ยันกายเฤือกดั้งใธฤ าณันตัณฤงภาภีคะแธธเสีมงเถ่ากัธเกิธจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภี 

      หยือจะฝึงเฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ให้ปู้เบ็ธบยะทาธเบ็ธปู้ออกเสีมงชี้ขาณ 
  

     ณังธั้ธ ปู้ตือหุ้ธจึงไภ่สาภายตแน่งคะแธธเสีมงของดธใธกายเฤือกดั้งกยยภกายเฝื่อให้ปู้ใณภากธ้อมดาภ ภาดยา 70 วยยคหธึ่งแห่ง
ฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธ (Cumulative Voting) 

 กายวิธิจฉัมช้ีขาณหยือฤงภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้กยะถ าโณมกายออกเสีมงฤงคะแธธ แฤะไภ่ว่ากายออกเสีมงฤงคะแธธธั้ธจะ
กยะถ าณ้วมวิทีใณให้ธันหธึ่งหุ้ธเบ็ธหธึ่งเสีมงเสภอ ใธกยฒีถี่คะแธธเสีมงเถ่ากัธให้บยะทาธใธถี่บยะชุภออกเสีมงฤงคะแธธ เบ็ธ

เสีมงชี้ขาณ 

  
           ปู้ตือหุ้ธคธใณภีส่วธไณ้เสีมเบ็ธฝิเศษใธเยื่องถี่ถี่บยะชุภจะฤงภดิ ปู้ตือหุ้ธคธธั้ธไภ่ภีสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธใธเยื่องณังกฤ่าวเว้ธแด่ 

กายออกเสีมงฤงคะแธธเฤือกดั้งกยยภกายให้ออกเสีมงฤงคะแธธไณ้โณมไภ่ภีข้อห้าภ 
 

 
 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

บยะทาธกยยภกายนยิหายกฤุ่ภ ช้ีแจงวิทีกายยันคะแธธเสีมงให้ถี่บยะชุภถยานก่อธเยิ่ภวายะกายบยะชุภ โณมเจ้าหธ้าถี่ของนยิษัถจะ
ธันคะแธธเสีมงแด่ฤะวายะจากคะแธธเสีมงใธหธังสือภอนฉัธถะ เภื่อฤงถะเนีมธเข้าย่วภบยะชุภปู้ตือหุ้ธ แฤะ/หยือ จากคะแธธใธ

นัดยฤงคะแธธถ่ีส่งภาจากปู้ตือหุ้ธใธถ่ีบยะชุภปู้ตือหุ้ธแฤะบยะทาธถี่บยะชุภแจ้งปฤกายธันคะแธธให้ถี่บยะชุภถย านถุกวายะก่อธ
เสย็จสิ้ธวายะธั้ธๆ โณมบยะทาธถี่บยะชุภ 

 
 

  

         
 

2.2 กยฒีปู้ตือหุ้ธภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเข้าบยะชุภ 
2.2.1) หธังสือภอนฉัธถะดาภแนนถี่แธนภาฝย้อภหธังสือเชิญบยะชุภ ซึ่งไณ้กยอกข้อควาภตูกด้องคยนต้วธแฤะฤงฤามภือช่ือ       

ปู้ภอนฉัธถะแฤะปู้ยันภอนฉัธถะ 
2.2.2) ส าเธาฟาฝต่ามหธังสือยันยองกายจณถะเนีมธธิดินุคคฤของปู้ตือหุ้ธไณ้ยันยองส าเธาตูกด้อง โณมปู้แถธธิดินุคคฤฝย้อภ

บยะถันดยาส าคัญของธิดินุคคฤ (ต้าภี) 
2.2.3) เอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ของปู้ยันภอนฉัธถะโณมภียามฤะเอีมณดาภ 1.1 ข้างด้ธ 

 
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศใช้เอกสารตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณีภายใต้

เงื่อนไข ดังนี้ 
3.1) หธังสือยันยองกายเบ็ธธิดินุคคฤ อาจเบ็ธเอกสายถี่ออกโณมส่วธยาชกายของบยะเถศถี่ธิดินุคคฤธั้ธดั้งอมู่หยือโณม

เจ้าหธ้าถี่ของธิดินุคคฤธั้ธก็ไณ้ ถั้งธี้ จะด้องภียามฤะเอีมณเกี่มวกันชื่อธิดินุคคฤ ปู้ภีอ าธาจฤงฤามภือช่ือแถธธิดินุคคฤ 
แฤะเงื่อธไขหยือข้อจ ากัณอ าธาจใธกายฤงฤามภือช่ือ แฤะถี่ดั้งส าธักงาธใหญ่ 

3.2) เอกสายถี่ไภ่ภีด้ธฉนันเบ็ธฟาษาอังกรษ จะด้องจัณให้ภีค าแบฤฟาษาอังกรษแธนภาณ้วม แฤะให้ปู้แถธธิดินุคคฤธั้ธ  
ฤงฤามภือช่ือยันยองควาภตูกด้องของค าแบฤณ้วม 

 
การออกเสียงลงคะแนน 

 ใธกายออกเสีมงฤงคะแธธให้หุ้ธหธึ่งภีคะแธธเสีมงหธึ่งเสีมง แฤะภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้บยะกอนณ้วมคะแธธเสีมงณังด่อไบธี้ 
  (1)  ใธกยฒีบกดิ ให้ตือคะแธธเสีมงข้างภากของปู้ตือหุ้ธถ่ีภาบยะชุภ แฤะออกเสีมงฤงคะแธธ ต้าภีคะแธธเสีมงเถ่ากัธ ให้

      บยะทาธถี่บยะชุภออกเสีมงเฝิ่ภข้ึธอีกเสีมงหธึ่งเบ็ธเสีมงชี้ขาณ 
  (2)  ใธกยฒีอ่ืธ ซึ่งภีกญหภามแฤะข้อนังคันของนยิษัถข้อ 38. ก าหธณไว้แดกด่างจากกยฒีบกดิ คือ ให้ตือคะแธธเสีมงไภ่ธ้อม

      กว่า 3 ใธ 4 ของจ าธวธเสีมงถั้งหภณของปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภ แฤะภีสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธ เช่ธ กายขามหยือซื้อกิจกาย  
      กายยวภกิจกาย ยามกายเกี่มวโมง กายภอนหภามให้คธอื่ธเข้าจัณกายทุยกิจนยิษัถ เบ็ธด้ธ 

 

 กายเฤือกดัง้กยยภกายของนยิษัถให้กยะถ าโณมถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ ถั้งธี้ดาภหฤักเกฒฐ์แฤะวิทีณังด่อไบธี้ 
 (1)  ปู้ตือหุ้ธคธหธึ่งภีคะแธธเสีมงเถ่ากันจ าธวธหุ้ธถี่ดธตือ 

  (2)  ปู้ตือหุ้ธแด่ฤะคธจะด้องให้คะแธธเสีมงถี่ภีอมู่ถั้งหภณดาภ (1) เฤือกดั้งนุคคฤคธเณีมวหยือหฤามคธเบ็ธกยยภกายก็ไณ้แด่จะ
      แน่งคะแธธเสีมงให้แก่ปู้ใณภากธ้อมเฝีมงใณไภ่ไณ้ 

  (3)  นุคคฤซึ่งไณ้ยันคะแธธเสีมงสูงสุณ ดาภฤ าณันฤงภาเบ็ธปู้ไณ้ยันเฤือกดั้งเบ็ธกยยภกายเถ่าจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภี หยือจะฝึง
      เฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ใธกยฒีถี่นุคคฤซึ่งไณ้ยันกายเฤือกดั้งใธฤ าณันตัณฤงภาภีคะแธธเสีมงเถ่ากัธเกิธจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภี 

      หยือจะฝึงเฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ให้ปู้เบ็ธบยะทาธเบ็ธปู้ออกเสีมงชี้ขาณ 
  

     ณังธั้ธ ปู้ตือหุ้ธจึงไภ่สาภายตแน่งคะแธธเสีมงของดธใธกายเฤือกดั้งกยยภกายเฝื่อให้ปู้ใณภากธ้อมดาภ ภาดยา 70 วยยคหธึ่งแห่ง
ฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธ (Cumulative Voting) 

 กายวิธิจฉัมช้ีขาณหยือฤงภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้กยะถ าโณมกายออกเสีมงฤงคะแธธ แฤะไภ่ว่ากายออกเสีมงฤงคะแธธธั้ธจะ
กยะถ าณ้วมวิทีใณให้ธันหธึ่งหุ้ธเบ็ธหธึ่งเสีมงเสภอ ใธกยฒีถี่คะแธธเสีมงเถ่ากัธให้บยะทาธใธถี่บยะชุภออกเสีมงฤงคะแธธ เบ็ธ

เสีมงชี้ขาณ 

  
           ปู้ตือหุ้ธคธใณภีส่วธไณ้เสีมเบ็ธฝิเศษใธเยื่องถี่ถี่บยะชุภจะฤงภดิ ปู้ตือหุ้ธคธธั้ธไภ่ภีสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธใธเยื่องณังกฤ่าวเว้ธแด่ 

กายออกเสีมงฤงคะแธธเฤือกดั้งกยยภกายให้ออกเสีมงฤงคะแธธไณ้โณมไภ่ภีข้อห้าภ 
 

 
 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

บยะทาธกยยภกายนยิหายกฤุ่ภ ช้ีแจงวิทีกายยันคะแธธเสีมงให้ถี่บยะชุภถยานก่อธเยิ่ภวายะกายบยะชุภ โณมเจ้าหธ้าถี่ของนยิษัถจะ
ธันคะแธธเสีมงแด่ฤะวายะจากคะแธธเสีมงใธหธังสือภอนฉัธถะ เภื่อฤงถะเนีมธเข้าย่วภบยะชุภปู้ตือหุ้ธ แฤะ/หยือ จากคะแธธใธ

นัดยฤงคะแธธถ่ีส่งภาจากปู้ตือหุ้ธใธถ่ีบยะชุภปู้ตือหุ้ธแฤะบยะทาธถี่บยะชุภแจ้งปฤกายธันคะแธธให้ถี่บยะชุภถย านถุกวายะก่อธ
เสย็จสิ้ธวายะธั้ธๆ โณมบยะทาธถี่บยะชุภ 

 
 

  

         
 

2.2 กยฒีปู้ตือหุ้ธภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเข้าบยะชุภ 
2.2.1) หธังสือภอนฉัธถะดาภแนนถี่แธนภาฝย้อภหธังสือเชิญบยะชุภ ซึ่งไณ้กยอกข้อควาภตูกด้องคยนต้วธแฤะฤงฤามภือช่ือ       

ปู้ภอนฉัธถะแฤะปู้ยันภอนฉัธถะ 
2.2.2) ส าเธาฟาฝต่ามหธังสือยันยองกายจณถะเนีมธธิดินุคคฤของปู้ตือหุ้ธไณ้ยันยองส าเธาตูกด้อง โณมปู้แถธธิดินุคคฤฝย้อภ

บยะถันดยาส าคัญของธิดินุคคฤ (ต้าภี) 
2.2.3) เอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ของปู้ยันภอนฉัธถะโณมภียามฤะเอีมณดาภ 1.1 ข้างด้ธ 

 
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศใช้เอกสารตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณีภายใต้

เงื่อนไข ดังนี้ 
3.1) หธังสือยันยองกายเบ็ธธิดินุคคฤ อาจเบ็ธเอกสายถี่ออกโณมส่วธยาชกายของบยะเถศถี่ธิดินุคคฤธั้ธดั้งอมู่หยือโณม

เจ้าหธ้าถี่ของธิดินุคคฤธั้ธก็ไณ้ ถั้งธี้ จะด้องภียามฤะเอีมณเกี่มวกันชื่อธิดินุคคฤ ปู้ภีอ าธาจฤงฤามภือช่ือแถธธิดินุคคฤ 
แฤะเงื่อธไขหยือข้อจ ากัณอ าธาจใธกายฤงฤามภือช่ือ แฤะถี่ดั้งส าธักงาธใหญ่ 

3.2) เอกสายถี่ไภ่ภีด้ธฉนันเบ็ธฟาษาอังกรษ จะด้องจัณให้ภีค าแบฤฟาษาอังกรษแธนภาณ้วม แฤะให้ปู้แถธธิดินุคคฤธั้ธ  
ฤงฤามภือช่ือยันยองควาภตูกด้องของค าแบฤณ้วม 

 
การออกเสียงลงคะแนน 

 ใธกายออกเสีมงฤงคะแธธให้หุ้ธหธึ่งภีคะแธธเสีมงหธึ่งเสีมง แฤะภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้บยะกอนณ้วมคะแธธเสีมงณังด่อไบธี้ 
  (1)  ใธกยฒีบกดิ ให้ตือคะแธธเสีมงข้างภากของปู้ตือหุ้ธถ่ีภาบยะชุภ แฤะออกเสีมงฤงคะแธธ ต้าภีคะแธธเสีมงเถ่ากัธ ให้

      บยะทาธถี่บยะชุภออกเสีมงเฝิ่ภข้ึธอีกเสีมงหธึ่งเบ็ธเสีมงชี้ขาณ 
  (2)  ใธกยฒีอ่ืธ ซึ่งภีกญหภามแฤะข้อนังคันของนยิษัถข้อ 38. ก าหธณไว้แดกด่างจากกยฒีบกดิ คือ ให้ตือคะแธธเสีมงไภ่ธ้อม

      กว่า 3 ใธ 4 ของจ าธวธเสีมงถั้งหภณของปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภ แฤะภีสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธ เช่ธ กายขามหยือซื้อกิจกาย  
      กายยวภกิจกาย ยามกายเกี่มวโมง กายภอนหภามให้คธอื่ธเข้าจัณกายทุยกิจนยิษัถ เบ็ธด้ธ 

 

 กายเฤือกดัง้กยยภกายของนยิษัถให้กยะถ าโณมถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ ถั้งธี้ดาภหฤักเกฒฐ์แฤะวิทีณังด่อไบธี้ 
 (1)  ปู้ตือหุ้ธคธหธึ่งภีคะแธธเสีมงเถ่ากันจ าธวธหุ้ธถี่ดธตือ 

  (2)  ปู้ตือหุ้ธแด่ฤะคธจะด้องให้คะแธธเสีมงถี่ภีอมู่ถั้งหภณดาภ (1) เฤือกดั้งนุคคฤคธเณีมวหยือหฤามคธเบ็ธกยยภกายก็ไณ้แด่จะ
      แน่งคะแธธเสีมงให้แก่ปู้ใณภากธ้อมเฝีมงใณไภ่ไณ้ 

  (3)  นุคคฤซึ่งไณ้ยันคะแธธเสีมงสูงสุณ ดาภฤ าณันฤงภาเบ็ธปู้ไณ้ยันเฤือกดั้งเบ็ธกยยภกายเถ่าจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภี หยือจะฝึง
      เฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ใธกยฒีถี่นุคคฤซึ่งไณ้ยันกายเฤือกดั้งใธฤ าณันตัณฤงภาภีคะแธธเสีมงเถ่ากัธเกิธจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภี 

      หยือจะฝึงเฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ให้ปู้เบ็ธบยะทาธเบ็ธปู้ออกเสีมงชี้ขาณ 
  
     ณังธั้ธ ปู้ตือหุ้ธจึงไภ่สาภายตแน่งคะแธธเสีมงของดธใธกายเฤือกดั้งกยยภกายเฝื่อให้ปู้ใณภากธ้อมดาภ ภาดยา 70 วยยคหธึ่งแห่ง
ฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธ (Cumulative Voting) 

 กายวิธิจฉัมช้ีขาณหยือฤงภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้กยะถ าโณมกายออกเสีมงฤงคะแธธ แฤะไภ่ว่ากายออกเสีมงฤงคะแธธธั้ธจะ
กยะถ าณ้วมวิทีใณให้ธันหธึ่งหุ้ธเบ็ธหธึ่งเสีมงเสภอ ใธกยฒีถี่คะแธธเสีมงเถ่ากัธให้บยะทาธใธถี่บยะชุภออกเสีมงฤงคะแธธ เบ็ธ
เสีมงชี้ขาณ 

  
           ปู้ตือหุ้ธคธใณภีส่วธไณ้เสีมเบ็ธฝิเศษใธเยื่องถี่ถี่บยะชุภจะฤงภดิ ปู้ตือหุ้ธคธธั้ธไภ่ภีสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธใธเยื่องณังกฤ่าวเว้ธแด่ 

กายออกเสีมงฤงคะแธธเฤือกดั้งกยยภกายให้ออกเสีมงฤงคะแธธไณ้โณมไภ่ภีข้อห้าภ 
 

 
 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

บยะทาธกยยภกายนยิหายกฤุ่ภ ช้ีแจงวิทีกายยันคะแธธเสีมงให้ถี่บยะชุภถยานก่อธเยิ่ภวายะกายบยะชุภ โณมเจ้าหธ้าถี่ของนยิษัถจะ
ธันคะแธธเสีมงแด่ฤะวายะจากคะแธธเสีมงใธหธังสือภอนฉัธถะ เภื่อฤงถะเนีมธเข้าย่วภบยะชุภปู้ตือหุ้ธ แฤะ/หยือ จากคะแธธใธ

นัดยฤงคะแธธถ่ีส่งภาจากปู้ตือหุ้ธใธถ่ีบยะชุภปู้ตือหุ้ธแฤะบยะทาธถี่บยะชุภแจ้งปฤกายธันคะแธธให้ถี่บยะชุภถย านถุกวายะก่อธ
เสย็จสิ้ธวายะธั้ธๆ โณมบยะทาธถี่บยะชุภ 

 
 

  

         
 

2.2 กยฒีปู้ตือหุ้ธภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเข้าบยะชุภ 
2.2.1) หธังสือภอนฉัธถะดาภแนนถี่แธนภาฝย้อภหธังสือเชิญบยะชุภ ซึ่งไณ้กยอกข้อควาภตูกด้องคยนต้วธแฤะฤงฤามภือช่ือ       

ปู้ภอนฉัธถะแฤะปู้ยันภอนฉัธถะ 
2.2.2) ส าเธาฟาฝต่ามหธังสือยันยองกายจณถะเนีมธธิดินุคคฤของปู้ตือหุ้ธไณ้ยันยองส าเธาตูกด้อง โณมปู้แถธธิดินุคคฤฝย้อภ

บยะถันดยาส าคัญของธิดินุคคฤ (ต้าภี) 
2.2.3) เอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ของปู้ยันภอนฉัธถะโณมภียามฤะเอีมณดาภ 1.1 ข้างด้ธ 

 
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศใช้เอกสารตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณีภายใต้

เงื่อนไข ดังนี้ 
3.1) หธังสือยันยองกายเบ็ธธิดินุคคฤ อาจเบ็ธเอกสายถี่ออกโณมส่วธยาชกายของบยะเถศถี่ธิดินุคคฤธั้ธดั้งอมู่หยือโณม

เจ้าหธ้าถี่ของธิดินุคคฤธั้ธก็ไณ้ ถั้งธี้ จะด้องภียามฤะเอีมณเกี่มวกันชื่อธิดินุคคฤ ปู้ภีอ าธาจฤงฤามภือช่ือแถธธิดินุคคฤ 
แฤะเงื่อธไขหยือข้อจ ากัณอ าธาจใธกายฤงฤามภือช่ือ แฤะถี่ดั้งส าธักงาธใหญ่ 

3.2) เอกสายถี่ไภ่ภีด้ธฉนันเบ็ธฟาษาอังกรษ จะด้องจัณให้ภีค าแบฤฟาษาอังกรษแธนภาณ้วม แฤะให้ปู้แถธธิดินุคคฤธั้ธ  
ฤงฤามภือช่ือยันยองควาภตูกด้องของค าแบฤณ้วม 

 
การออกเสียงลงคะแนน 

 ใธกายออกเสีมงฤงคะแธธให้หุ้ธหธึ่งภีคะแธธเสีมงหธึ่งเสีมง แฤะภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้บยะกอนณ้วมคะแธธเสีมงณังด่อไบธี้ 
  (1)  ใธกยฒีบกดิ ให้ตือคะแธธเสีมงข้างภากของปู้ตือหุ้ธถ่ีภาบยะชุภ แฤะออกเสีมงฤงคะแธธ ต้าภีคะแธธเสีมงเถ่ากัธ ให้

      บยะทาธถี่บยะชุภออกเสีมงเฝิ่ภข้ึธอีกเสีมงหธึ่งเบ็ธเสีมงชี้ขาณ 
  (2)  ใธกยฒีอ่ืธ ซึ่งภีกญหภามแฤะข้อนังคันของนยิษัถข้อ 38. ก าหธณไว้แดกด่างจากกยฒีบกดิ คือ ให้ตือคะแธธเสีมงไภ่ธ้อม

      กว่า 3 ใธ 4 ของจ าธวธเสีมงถั้งหภณของปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภ แฤะภีสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธ เช่ธ กายขามหยือซื้อกิจกาย  
      กายยวภกิจกาย ยามกายเกี่มวโมง กายภอนหภามให้คธอื่ธเข้าจัณกายทุยกิจนยิษัถ เบ็ธด้ธ 

 

 กายเฤือกดัง้กยยภกายของนยิษัถให้กยะถ าโณมถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ ถั้งธี้ดาภหฤักเกฒฐ์แฤะวิทีณังด่อไบธี้ 
 (1)  ปู้ตือหุ้ธคธหธึ่งภีคะแธธเสีมงเถ่ากันจ าธวธหุ้ธถี่ดธตือ 

  (2)  ปู้ตือหุ้ธแด่ฤะคธจะด้องให้คะแธธเสีมงถี่ภีอมู่ถั้งหภณดาภ (1) เฤือกดั้งนุคคฤคธเณีมวหยือหฤามคธเบ็ธกยยภกายก็ไณ้แด่จะ
      แน่งคะแธธเสีมงให้แก่ปู้ใณภากธ้อมเฝีมงใณไภ่ไณ้ 

  (3)  นุคคฤซึ่งไณ้ยันคะแธธเสีมงสูงสุณ ดาภฤ าณันฤงภาเบ็ธปู้ไณ้ยันเฤือกดั้งเบ็ธกยยภกายเถ่าจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภี หยือจะฝึง
      เฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ใธกยฒีถี่นุคคฤซึ่งไณ้ยันกายเฤือกดั้งใธฤ าณันตัณฤงภาภีคะแธธเสีมงเถ่ากัธเกิธจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภี 

      หยือจะฝึงเฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ให้ปู้เบ็ธบยะทาธเบ็ธปู้ออกเสีมงชี้ขาณ 
  

     ณังธั้ธ ปู้ตือหุ้ธจึงไภ่สาภายตแน่งคะแธธเสีมงของดธใธกายเฤือกดั้งกยยภกายเฝื่อให้ปู้ใณภากธ้อมดาภ ภาดยา 70 วยยคหธึ่งแห่ง
ฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธ (Cumulative Voting) 

 กายวิธิจฉัมช้ีขาณหยือฤงภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้กยะถ าโณมกายออกเสีมงฤงคะแธธ แฤะไภ่ว่ากายออกเสีมงฤงคะแธธธั้ธจะ
กยะถ าณ้วมวิทีใณให้ธันหธึ่งหุ้ธเบ็ธหธึ่งเสีมงเสภอ ใธกยฒีถี่คะแธธเสีมงเถ่ากัธให้บยะทาธใธถี่บยะชุภออกเสีมงฤงคะแธธ เบ็ธ

เสีมงชี้ขาณ 

  
           ปู้ตือหุ้ธคธใณภีส่วธไณ้เสีมเบ็ธฝิเศษใธเยื่องถี่ถี่บยะชุภจะฤงภดิ ปู้ตือหุ้ธคธธั้ธไภ่ภีสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธใธเยื่องณังกฤ่าวเว้ธแด่ 

กายออกเสีมงฤงคะแธธเฤือกดั้งกยยภกายให้ออกเสีมงฤงคะแธธไณ้โณมไภ่ภีข้อห้าภ 
 

 
 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

บยะทาธกยยภกายนยิหายกฤุ่ภ ช้ีแจงวิทีกายยันคะแธธเสีมงให้ถี่บยะชุภถยานก่อธเยิ่ภวายะกายบยะชุภ โณมเจ้าหธ้าถี่ของนยิษัถจะ
ธันคะแธธเสีมงแด่ฤะวายะจากคะแธธเสีมงใธหธังสือภอนฉัธถะ เภื่อฤงถะเนีมธเข้าย่วภบยะชุภปู้ตือหุ้ธ แฤะ/หยือ จากคะแธธใธ

นัดยฤงคะแธธถ่ีส่งภาจากปู้ตือหุ้ธใธถ่ีบยะชุภปู้ตือหุ้ธแฤะบยะทาธถี่บยะชุภแจ้งปฤกายธันคะแธธให้ถี่บยะชุภถย านถุกวายะก่อธ
เสย็จสิ้ธวายะธั้ธๆ โณมบยะทาธถี่บยะชุภ 

 
 



32 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558

  

         
 

 ข้อมลูกรรมการอสิระที่ผูถ้ือหุ้นสามารถพิจารณาใหเ้ปน็ผู้รบัมอบฉนัทะ 
 

 ชื่อ - นามสกุล ธามวียะชัม ดัธดิกุฤ 

          อายุ    73 บี 

         สัญชาติ  ไถม  
ที่อยู่  29 ตธธสิยิทย ซอม 2 แขวงนางฝฤัณ เขดนางฝฤัณ กยุงเถฝฯ 10700 

                     ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

  กยยภกายอิสยะ/บยะทาธกยยภกายดยวจสอน/บยะทาธกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ               

นภจ. แฝยธณ้า จิวเวฤยี่ 
    ต าแหน่งหน้าที่ในอดีต 

      สภาชิกสฟาธิดินัญัญัดิแห่งชาดิ 

                อทินณีกยภทธายักษ์ 

      อทินณีกยภสยยฝสาภิด 
     ยองบฤัณกยะถยวงกายคฤัง 

     ปู้ดยวจยาชกาย กยะถยวงกายคฤัง 
     ยองอทินณีกยภสยยฝากย 

จ านวนการถือหุ้น  - ไภ่ภี - (ฒ วัธถี่ 30 ท.ค. 2558) 
จ านวนวาระที่ด ารงต าแหน่ง  3 บี (บี 2558 - 2560) 
คุณวุฒกิารศึกษา    

   LL.M., The university of California, at Berkeley, U.S.A 

   เธดินัฒฐิดส าธักอนยภศึกษากญหภามแห่งเธดินัฒฐิดมสฟา 
   ธิดิศาสดย์นัฒฐิด (เกีมยดิธิมภณี) ภหาวิถมาฤัมทยยภศาสดย์ 

   หฤักสูดยวิถมาฤัมบ้องกัธยาชอาฒาจักย ยุ่ธ 37 
   หฤักสูดยธักนยิหายยะณันสูง ส าธักงาธ ก.ฝ. หฤักสูดย 1 ยุ่ธ 13 

   บยะกาศธีมนัดย Director Certification Program (DCP) ยุ่ธ 37/2546 
    ของสภาคภส่งเสยิภสตานัธกยยภกายนยิษัถไถม (IOD) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน    ถี่บยึกษาฟาษีอากย ทธาคายไถมฝาฒิชม์ จ ากัณ (ภหาชธ) 
ต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)   

   กยยภกายนยิษัถ ไถมฝาฒิชม์บยะกัธชีวิด จ ากัณ (ภหาชธ) 
   ถี่บยึกษากญหภามนยิษัถกญหภาม เอส ซี จี จ ากัณ 

   กยยภกายใธคฒะกยยภกายบิโดยเฤีมภดาภกญหภามว่าณ้วมบิโดยเฤีมภ 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไภ่ภี - 

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไภ่ภี - 
          การเข้าร่วมประชุมปี 2558 
 

 การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

คฒะกยยภกายนยิษัถ 16/16 

คฒะกยยภกายดยวจสอน 4/4 

คฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณคาดอนแถธ 2/2 

 

ใธกายบยะชุภคยั้งธี้กยยภกายปู้ยันภอนฉัธถะภีส่วธไณ้เสีมใธวายะถี่ 6 
 

  

         
 

 

    ชื่อ-นามสกุล ธางยวิฏา ฝงศ์ธุชิด 

        อายุ    66 บี 
        สัญชาติ  ไถม  

         ที่อยู่  5/208 ฤ าฤูกกา 71 แขวงนึงฤาณสวาม เขดฤ าฤูกกา บถุภทาธี 12150 
        ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

 กยยภกายอิสยะ/กยยภกายดยวจสอน นยิษัถ แฝยธณ้า จิวเวฤยี่ จ ากัณ (ภหาชธ) 
    ต าแหน่งหน้าที่ในอดีต 

 ปู้ดยวจยาชกายกยะถยวงกายคฤัง 
 ยองอทินณีกยภสยยฝากย  

 ปู้อ าธวมกายส าธักอุถทยฒ์ฟาษี กยภสยยฝากย  
 ธิดิกย 9 ชช. (ปู้เช่ีมวชาญฝิเศษณ้าธบ้องกัธแฤะบยานบยาภปู้ถ าฤามยะนนฟาษี) ส าธัก

ดยวจสอนฟาษีกยภสยยฝากย  
 ยองโฆษกกยะถยวงกายคฤัง 
 โฆษหกยภสยยฝากย 
 เฤขาธุกายกยภสยยฝากย 
 อธุกยยภาทิกายศึกษา แฤะดยวจสอนสัญญาของกยะถยวงคภธาคภ 
 กยยภกายช ายะนัญชี นยยษัถนยิหายสิธถยัฝม์ไถม 
 บยะทาธกยยภกายดยวจสอน/กยยภกาย นยิษัถ กยุงไถมกญหภาม จ ากัณ 
 ถี่บยึกษายัฏภธดยีว่ากายกยะถยวงกายคฤัง 
 กยยภกายคฒะกยยภกายกายบยะกอนทุยกิจ คธด่างณ้าว กยภฝัฑธาทุยกิจกายค้ากยะถยวง
ฝาฒิชม์ 

 กยยภกายแฤะบยะทาธกยยภกายดยวจสอน นยิษัถ นยิหายสิธถยัฝม์สุขุภวิถ จ ากัณ 
 กยยภกาย กยยภกายดยวจสอน แฤะบยะทาธคฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอน นยิษัถ 
อุดสาหกยยภบิโดยเคภีกัฤไถม จ ากัณ (ภหาชธ) 

 กยยภกาย กยยภกายดยวจสอน แฤะกยยภกายนยิหายควาภเสี่มง นยยษัถบยะกัธสิธเช่ือ
อุดสาหกยยภขธาณม่อภ 

 กยยภกาย นยิษัถ ถ่าอากาศมาธไถม จ ากัณ (ภหาชธ) 
 ปู้แถธกยะถยวงกายคฤังใธคฒะกยยภกายถ่องเถี่มวแห่งบยะเถศไถม (ถถถ.) กยะถยวงกาย

ถ่องเถี่มวแฤะกีฬา 
จ านวนการถือหุ้น   - ไภ่ภี - (ฒ วัธถี่ 30 ท.ค. 2558) 

จ านวนวาระที่ด ารงต าแหน่ง  3 บี (บี 2558 - 2560) 
คุณวุฒิการศึกษา 

   บยิญญาดยี ธิดิศาสดย์ ภหาวิถมายาภค าแหง 
 บยิญญาโถ ยัฏศาสดย์ภหานัฒฐิด ภหาวิถมาฤัมทยยภศาสดย์ 

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 

 Director Certification Program (DCP) ยุ่ธ 59/2548 

 หฤักสูดยปู้นยิหายกยะนวธกายมุดิทยยภยะณันสูง ยุ่ธถี่ 19 (นมส.19) 
 หฤักสูดยปู้นยิหายกายมุดิทยยภถางบกคยองยะณันสูง ยุ่ธถี่ 3 (นมบ.3) 

 หฤักสูดยปู้นยิหายยะณันสูง ณ้าธกายค้าแฤะกายฝาฒิชม์ (TEPCOT) ยุ่ธถี่ 1 
 หฤักสูดยวิถมากายดฤาณถุธ ยุ่ธถี่ 3 (วดถ.3)  

 หฤักสูดยกายนยิหายงาธฟาคยัฏแฤะกญหภามภหาชธ สตานัธฝยะบกเกฤ้า ยุ่ธถี่ 3 (บยภ.3) 

 หฤักสูดยกายบ้องกัธยาชอาฒาจักยฟาคยัฏย่วภเอกชธ วิถมาฤัมบ้องกัธ ยาชอาฒาจักย ยุ่ธถี่ 15 (บยอ.15) 
 



33บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558

  

         
 

 ข้อมลูกรรมการอสิระที่ผูถ้ือหุ้นสามารถพิจารณาใหเ้ปน็ผู้รบัมอบฉนัทะ 
 

 ชื่อ - นามสกุล ธามวียะชัม ดัธดิกุฤ 

          อายุ    73 บี 

         สัญชาติ  ไถม  
ที่อยู่  29 ตธธสิยิทย ซอม 2 แขวงนางฝฤัณ เขดนางฝฤัณ กยุงเถฝฯ 10700 

                     ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

  กยยภกายอิสยะ/บยะทาธกยยภกายดยวจสอน/บยะทาธกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ               

นภจ. แฝยธณ้า จิวเวฤยี่ 
    ต าแหน่งหน้าที่ในอดีต 

      สภาชิกสฟาธิดินัญัญัดิแห่งชาดิ 

                อทินณีกยภทธายักษ์ 

      อทินณีกยภสยยฝสาภิด 
     ยองบฤัณกยะถยวงกายคฤัง 

     ปู้ดยวจยาชกาย กยะถยวงกายคฤัง 
     ยองอทินณีกยภสยยฝากย 

จ านวนการถือหุ้น  - ไภ่ภี - (ฒ วัธถี่ 30 ท.ค. 2558) 
จ านวนวาระที่ด ารงต าแหน่ง  3 บี (บี 2558 - 2560) 
คุณวุฒกิารศึกษา    

   LL.M., The university of California, at Berkeley, U.S.A 

   เธดินัฒฐิดส าธักอนยภศึกษากญหภามแห่งเธดินัฒฐิดมสฟา 
   ธิดิศาสดย์นัฒฐิด (เกีมยดิธิมภณี) ภหาวิถมาฤัมทยยภศาสดย์ 

   หฤักสูดยวิถมาฤัมบ้องกัธยาชอาฒาจักย ยุ่ธ 37 
   หฤักสูดยธักนยิหายยะณันสูง ส าธักงาธ ก.ฝ. หฤักสูดย 1 ยุ่ธ 13 

   บยะกาศธีมนัดย Director Certification Program (DCP) ยุ่ธ 37/2546 
    ของสภาคภส่งเสยิภสตานัธกยยภกายนยิษัถไถม (IOD) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน    ถี่บยึกษาฟาษีอากย ทธาคายไถมฝาฒิชม์ จ ากัณ (ภหาชธ) 
ต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)   

   กยยภกายนยิษัถ ไถมฝาฒิชม์บยะกัธชีวิด จ ากัณ (ภหาชธ) 
   ถี่บยึกษากญหภามนยิษัถกญหภาม เอส ซี จี จ ากัณ 

   กยยภกายใธคฒะกยยภกายบิโดยเฤีมภดาภกญหภามว่าณ้วมบิโดยเฤีมภ 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไภ่ภี - 

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไภ่ภี - 
          การเข้าร่วมประชุมปี 2558 
 

 การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

คฒะกยยภกายนยิษัถ 16/16 

คฒะกยยภกายดยวจสอน 4/4 

คฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณคาดอนแถธ 2/2 

 

ใธกายบยะชุภคยั้งธี้กยยภกายปู้ยันภอนฉัธถะภีส่วธไณ้เสีมใธวายะถี่ 6 
 

  

         
 

 

    ชื่อ-นามสกุล ธางยวิฏา ฝงศ์ธุชิด 

        อายุ    66 บี 
        สัญชาติ  ไถม  

         ที่อยู่  5/208 ฤ าฤูกกา 71 แขวงนึงฤาณสวาม เขดฤ าฤูกกา บถุภทาธี 12150 
        ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

 กยยภกายอิสยะ/กยยภกายดยวจสอน นยิษัถ แฝยธณ้า จิวเวฤยี่ จ ากัณ (ภหาชธ) 
    ต าแหน่งหน้าที่ในอดีต 

 ปู้ดยวจยาชกายกยะถยวงกายคฤัง 
 ยองอทินณีกยภสยยฝากย  

 ปู้อ าธวมกายส าธักอุถทยฒ์ฟาษี กยภสยยฝากย  
 ธิดิกย 9 ชช. (ปู้เ ช่ีมวชาญฝิเศษณ้าธบ้องกัธแฤะบยานบยาภปู้ถ าฤามยะนนฟาษี) ส าธัก

ดยวจสอนฟาษีกยภสยยฝากย  
 ยองโฆษกกยะถยวงกายคฤัง 
 โฆษหกยภสยยฝากย 
 เฤขาธุกายกยภสยยฝากย 
 อธุกยยภาทิกายศึกษา แฤะดยวจสอนสัญญาของกยะถยวงคภธาคภ 
 กยยภกายช ายะนัญชี นยยษัถนยิหายสิธถยัฝม์ไถม 
 บยะทาธกยยภกายดยวจสอน/กยยภกาย นยิษัถ กยุงไถมกญหภาม จ ากัณ 
 ถี่บยึกษายัฏภธดยีว่ากายกยะถยวงกายคฤัง 
 กยยภกายคฒะกยยภกายกายบยะกอนทุยกิจ คธด่างณ้าว กยภฝัฑธาทุยกิจกายค้ากยะถยวง
ฝาฒิชม์ 

 กยยภกายแฤะบยะทาธกยยภกายดยวจสอน นยิษัถ นยิหายสิธถยัฝม์สุขุภวิถ จ ากัณ 
 กยยภกาย กยยภกายดยวจสอน แฤะบยะทาธคฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอน นยิษัถ 
อุดสาหกยยภบิโดยเคภีกัฤไถม จ ากัณ (ภหาชธ) 

 กยยภกาย กยยภกายดยวจสอน แฤะกยยภกายนยิหายควาภเสี่มง นยยษัถบยะกัธสิธเช่ือ
อุดสาหกยยภขธาณม่อภ 

 กยยภกาย นยิษัถ ถ่าอากาศมาธไถม จ ากัณ (ภหาชธ) 
 ปู้แถธกยะถยวงกายคฤังใธคฒะกยยภกายถ่องเถ่ีมวแห่งบยะเถศไถม (ถถถ.) กยะถยวงกาย

ถ่องเถี่มวแฤะกีฬา 
จ านวนการถือหุ้น   - ไภ่ภี - (ฒ วัธถี่ 30 ท.ค. 2558) 

จ านวนวาระที่ด ารงต าแหน่ง  3 บี (บี 2558 - 2560) 
คุณวุฒิการศึกษา 

   บยิญญาดยี ธิดิศาสดย์ ภหาวิถมายาภค าแหง 
 บยิญญาโถ ยัฏศาสดย์ภหานัฒฐิด ภหาวิถมาฤัมทยยภศาสดย์ 

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 

 Director Certification Program (DCP) ยุ่ธ 59/2548 

 หฤักสูดยปู้นยิหายกยะนวธกายมุดิทยยภยะณันสูง ยุ่ธถี่ 19 (นมส.19) 
 หฤักสูดยปู้นยิหายกายมุดิทยยภถางบกคยองยะณันสูง ยุ่ธถี่ 3 (นมบ.3) 

 หฤักสูดยปู้นยิหายยะณันสูง ณ้าธกายค้าแฤะกายฝาฒิชม์ (TEPCOT) ยุ่ธถี่ 1 
 หฤักสูดยวิถมากายดฤาณถุธ ยุ่ธถี่ 3 (วดถ.3)  

 หฤักสูดยกายนยิหายงาธฟาคยัฏแฤะกญหภามภหาชธ สตานัธฝยะบกเกฤ้า ยุ่ธถี่ 3 (บยภ.3) 

 หฤักสูดยกายบ้องกัธยาชอาฒาจักยฟาคยัฏย่วภเอกชธ วิถมาฤัมบ้องกัธ ยาชอาฒาจักย ยุ่ธถี่ 15 (บยอ.15) 
 



34 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558

  

         
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  

 กยยภกายอิสยะ/บยะทาธกยยภกายดยวจสอน นยิษัถ โซฤาย์ดยอธ จ ากัณ (ภหาชธ) 
  กยยภกายอิสยะ/กยยภกายดยวจสอนแฤะบยะทาธอธุกยยภกายกญหภาม นยิษัถ ซิธเธ็ค (บยะเถศไถม)    

 จ ากัณ (ภหาชธ) 
ต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)   

 ถี่บยึกษาสภาคภสตานัธถี่บยึกษากายจัณกายแห่งบยะเถศไถม 

 ถี่บยึกษาสตานัธวิถมากายเศยษฏกิจแฤะกายคฤัง 

 อุบธามกสภาคภข้ายาชกายสยยฝากย 

 กยยภกายกายภูฤธิทิสตานัธวิจัมธโมนามเศยษฏกิจกายคฤัง (สวค.) 
 กยยภกายสภาคภธักศึกษาวิถมากายดฤาณถุธ (วดถ.) 

 กยยภกายยุ่ธถี่ 1 หฤักสูดยปู้นยิหายยะณันสูงณ้าธกายค้าแฤะกายฝาฒิชม์ (TEPCOT) 
   บยะทาธยุ่ธ 59 ใธหฤักสูดยกยยภกายนยิษัถไถม (DCP59) 
 บยะทาธนยิษัถ ฟูดยา คอย์บอเยชั่ธ จ ากัณ 
 บยะทาธนยิษัถ จัธค า เยสซิเณ้ธถ์ จ ากัณ 

 กยยภกายอิสยะ แฤะบยะทาธกยยภกายดยวจสอน นยิษัถ ธ่ าเฮงคอธกยีด (1992) จ ากัณ 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  - ไภ่ภี - 

ข้อพิพาททางกฎหมาย  - ไภ่ภี - 
  

     การเข้าร่วมประชุมปี 2558 

 

 การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

คฒะกยยภกายนยิษัถ 15/16 

คฒะกยยภกายดยวจสอน 3/4 

 
ใธกายบยะชุภคยั้งธี้กยยภกายปู้ยันภอนฉัธถะภีส่วธไณ้เสีมใธวายะถี่ 6 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

         
 

 ชื่อ - นามสกุล ธามจ าธงค์ วัฑธเกส 

           อายุ  64 บี 

           สัญชาติ  ไถม 
ที่อยู่  99 แนยิ่ง ซอม 3 สุขุภวิถ 107 แขวงนางธา เขดนางธา กยุงเถฝฯ 10260 

                   ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

 กยยภกายอิสยะ/ กยยภกายดยวจสอน นยิษัถ แฝยธณ้า จิวเวฤยี่ จ ากัณ (ภหาชธ) 
    ต าแหน่งหน้าที่ในอดีต  

 บยะทาธกยยภกายดยวจสอน, บยะทาธกยยภกายนยิหายควาภเสี่มง นภจ. อิธถยบยะกัธฟัม 

(2543-2555) 
 กยยภกายปู้จัณกาย นยิษัถย่วภถุธทธาคายไถมฝาฒิชม์ (2537-2541) 

 Siam Commercial Link 
 Science Commercial Link ย่วภถุธ ท.ไถมฝาฒิชม์แฤะ สวถช. (NSTDA) 

 SCB Technology - กิจกายถุธย่วภเสี่มง ของ ท.ไถมฝาฒิชม์ 
 ปู้จัณกายก่อดั้ง (Founding Manager) Business Advisory Center เฝื่อกิจกาย SMEs 

สตานัธคีธัธแห่งเอเชีม (Kenan Institute Asia Foundation) ณ้วมกายสธันสธุธของ USAID 
(2542-2543) 

 กยยภกายนยิหาย อุถมาธวิถมาศาสดย์ ส าธักงาธฝัฑธาวิถมาศาสดย์แฤะเถคโธโฤมีแห่งชาดิ 
(2540) 

 ถี่บยึกษาส าธักนยิกายวิชากาย ภหาวิถมาฤัมภหิณฤ (2540) 
 กยยภกายดยวจสอน นภจ. อิธเดอย์ไฤพ์ จอธห์ธ แฮธข็อค บยะกัธชีวิด จ ากัณ (2543-2549) 

 เจ้าหธ้าถี่วัฑธทยยภ องค์กายข่าวสายสหยัฏ กยะถยวงกายด่างบยะเถศสหยัฏ กยุงวอชิงดัธ 
(2528-2534) 

 อาจายม์วิชากายบยะกัธฟัม คฒะวิถมากายจัณกาย ภหาวิถมาฤัมสงขฤาธคยิธถย์ (2523-2525) 

 ปู้จัณกายศูธม์วิชากาย นจก. อิธเดอย์ไฤพ์ บยะกัธชีวิด  (2520-2525) 
 อาจายม์นัฒฐิดศึกษา (ฟาษาแฤะบยัชญา)คฒะภธุษมศาสดย์ ภหาวิถมาฤัมยาภค าแหง (2547-

2556) 
 ถี่บยึกษา (กยยภกาย, 2554-2558) สภาคภส่งเสยิภปู้ฤงถุธไถม (Thai Investors Association) 

 กยยภกาย แฤะอณีดธามกสโภสยโยดายี่กยุงเถฝ (ก่อดั้ง ฝ.ศ. 2470) 
จ านวนการถือหุ้น  92,200 หุ้ธ คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.02 (ฒ วัธถี่ 30 ท.ค. 2558) 

จ านวนวาระที่ด 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 า
 วิถมาธิฝธท์) 

 บยะกาศธีมนัดย ฟาษาอังกรษข้ัธสูง (เกีมยดิธิมภ) สตานัธนัฒฐิดฝัฑธนยิหายศาสดย์ ฝ.ศ. 2518 
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 

 บยะกาศธีมนัดยหฤักสูดย  Director Certification Program (DCP) ยุ่ธถี่ 5/2544, Audit Committee Program ยุ่ธถี่ 
1/2545, DCP Refresher Course 2/2549, Chartered Director ยุ่ธถี่ 1/2550 สภาคภส่งเสยิภสตานัธกยยภกาย    

นยิษัถไถม (IOD) 
 บยะกาศธีมนัดยหฤักสูดย ปู้นยิหายยะณันสูง สตานัธวิถมากายดฤาณถุธ (วดถ.) ยุ่ธถี่ 6 



35บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558

  

         
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  

 กยยภกายอิสยะ/บยะทาธกยยภกายดยวจสอน นยิษัถ โซฤาย์ดยอธ จ ากัณ (ภหาชธ) 
  กยยภกายอิสยะ/กยยภกายดยวจสอนแฤะบยะทาธอธุกยยภกายกญหภาม นยิษัถ ซิธเธ็ค (บยะเถศไถม)    

 จ ากัณ (ภหาชธ) 
ต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)   

 ถี่บยึกษาสภาคภสตานัธถี่บยึกษากายจัณกายแห่งบยะเถศไถม 

 ถี่บยึกษาสตานัธวิถมากายเศยษฏกิจแฤะกายคฤัง 

 อุบธามกสภาคภข้ายาชกายสยยฝากย 

 กยยภกายกายภูฤธิทิสตานัธวิจัมธโมนามเศยษฏกิจกายคฤัง (สวค.) 
 กยยภกายสภาคภธักศึกษาวิถมากายดฤาณถุธ (วดถ.) 

 กยยภกายยุ่ธถี่ 1 หฤักสูดยปู้นยิหายยะณันสูงณ้าธกายค้าแฤะกายฝาฒิชม์ (TEPCOT) 
   บยะทาธยุ่ธ 59 ใธหฤักสูดยกยยภกายนยิษัถไถม (DCP59) 
 บยะทาธนยิษัถ ฟูดยา คอย์บอเยชั่ธ จ ากัณ 
 บยะทาธนยิษัถ จัธค า เยสซิเณ้ธถ์ จ ากัณ 

 กยยภกายอิสยะ แฤะบยะทาธกยยภกายดยวจสอน นยิษัถ ธ่ าเฮงคอธกยีด (1992) จ ากัณ 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  - ไภ่ภี - 

ข้อพิพาททางกฎหมาย  - ไภ่ภี - 
  

     การเข้าร่วมประชุมปี 2558 

 

 การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

คฒะกยยภกายนยิษัถ 15/16 

คฒะกยยภกายดยวจสอน 3/4 

 
ใธกายบยะชุภคยั้งธี้กยยภกายปู้ยันภอนฉัธถะภีส่วธไณ้เสีมใธวายะถี่ 6 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

         
 

 ชื่อ - นามสกุล ธามจ าธงค์ วัฑธเกส 

           อายุ  64 บี 

           สัญชาติ  ไถม 
ที่อยู่  99 แนยิ่ง ซอม 3 สุขุภวิถ 107 แขวงนางธา เขดนางธา กยุงเถฝฯ 10260 

                   ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

 กยยภกายอิสยะ/ กยยภกายดยวจสอน นยิษัถ แฝยธณ้า จิวเวฤยี่ จ ากัณ (ภหาชธ) 
    ต าแหน่งหน้าที่ในอดีต  

 บยะทาธกยยภกายดยวจสอน, บยะทาธกยยภกายนยิหายควาภเสี่มง นภจ. อิธถยบยะกัธฟัม 

(2543-2555) 
 กยยภกายปู้จัณกาย นยิษัถย่วภถุธทธาคายไถมฝาฒิชม์ (2537-2541) 

 Siam Commercial Link 
 Science Commercial Link ย่วภถุธ ท.ไถมฝาฒิชม์แฤะ สวถช. (NSTDA) 

 SCB Technology - กิจกายถุธย่วภเสี่มง ของ ท.ไถมฝาฒิชม์ 
 ปู้จัณกายก่อดั้ง (Founding Manager) Business Advisory Center เฝื่อกิจกาย SMEs 

สตานัธคีธัธแห่งเอเชีม (Kenan Institute Asia Foundation) ณ้วมกายสธันสธุธของ USAID 
(2542-2543) 

 กยยภกายนยิหาย อุถมาธวิถมาศาสดย์ ส าธักงาธฝัฑธาวิถมาศาสดย์แฤะเถคโธโฤมีแห่งชาดิ 
(2540) 

 ถี่บยึกษาส าธักนยิกายวิชากาย ภหาวิถมาฤัมภหิณฤ (2540) 
 กยยภกายดยวจสอน นภจ. อิธเดอย์ไฤพ์ จอธห์ธ แฮธข็อค บยะกัธชีวิด จ ากัณ (2543-2549) 

 เจ้าหธ้าถี่วัฑธทยยภ องค์กายข่าวสายสหยัฏ กยะถยวงกายด่างบยะเถศสหยัฏ กยุงวอชิงดัธ 
(2528-2534) 

 อาจายม์วิชากายบยะกัธฟัม คฒะวิถมากายจัณกาย ภหาวิถมาฤัมสงขฤาธคยิธถย์ (2523-2525) 

 ปู้จัณกายศูธม์วิชากาย นจก. อิธเดอย์ไฤพ์ บยะกัธชีวิด  (2520-2525) 
 อาจายม์นัฒฐิดศึกษา (ฟาษาแฤะบยัชญา)คฒะภธุษมศาสดย์ ภหาวิถมาฤัมยาภค าแหง (2547-

2556) 
 ถี่บยึกษา (กยยภกาย, 2554-2558) สภาคภส่งเสยิภปู้ฤงถุธไถม (Thai Investors Association) 

 กยยภกาย แฤะอณีดธามกสโภสยโยดายี่กยุงเถฝ (ก่อดั้ง ฝ.ศ. 2470) 
จ านวนการถือหุ้น  92,200 หุ้ธ คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.02 (ฒ วัธถี่ 30 ท.ค. 2558) 

จ านวนวาระที่ด 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 า
 วิถมาธิฝธท์) 

 บยะกาศธีมนัดย ฟาษาอังกรษข้ัธสูง (เกีมยดิธิมภ) สตานัธนัฒฐิดฝัฑธนยิหายศาสดย์ ฝ.ศ. 2518 
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 

 บยะกาศธีมนัดยหฤักสูดย  Director Certification Program (DCP) ยุ่ธถี่ 5/2544, Audit Committee Program ยุ่ธถี่ 
1/2545, DCP Refresher Course 2/2549, Chartered Director ยุ่ธถี่ 1/2550 สภาคภส่งเสยิภสตานัธกยยภกาย    

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

USA, 1990 (ฝ.ศ. 2533)  

 Marketing Coaching, Tack Training International, London, UK, 1991 (ฝ.ศ.2534)  
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน บมจ. แอลดีซี เด็นทอล (2556-ปัจจุบัน) 
ต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)   

 บยะทาธกยยภกายดยวจสอน กยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ นภจ.ไถมคาย์ณิพ บยะกัธชีวิด (2550-2559) 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไภ่ภี - 

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไภ่ภี - 
 

           การเข้าร่วมประชุมปี 2558 

 การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

คฒะกยยภกายนยิษัถ 16/16 

คฒะกยยภกายดยวจสอน 4/4 

 

ใธกายบยะชุภคยั้งธี้กยยภกายปู้ยันภอนฉัธถะภีส่วธไณ้เสีมใธวายะถี่ 6 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

         
 

 
 ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชมุสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2559 

 
 

 

ภาณ้วมดธเอง ปู้ไณ้ยันภอนฉัธถะ 

โด๊ะฤงถะเนีมธ 

ภาณ้วมดธเอง (เยิ่ภ 13.00ธ.) 

ดยวจหธังสือภอนฉัธถะ 

โต๊ะลงทะเบียนผู้ รับมอบ
ฉทัะ (เร่ิม 12.00 น.) 

โด๊ะฤงถะเนีมยปู้ยันภอนฉัธถะ 

แสณงหธังสือภอนฉัธถะ 

ผู้ถือหุ้น 

บมจ. แพรนดา้ จิวเวลรี ่

แสณงเอกสายส่วธนุคคฤ 

ฤงธาภใธในฤงถะเนีมธ 

ยันนัดยฤงคะแธธ 

เข้าห้องบยะชุภ 

บยะทาธเบิณบยะชุภ (เวฤา 15.00 ธ.) 

บยะทาธเสธอวายะกายบยะชุภดาภฤ าณัน 

เจ้าหธ้าถี่เก็นนัดยฤงคะแธธ/ สยุบปฤคะแธธ 

บยะทาธกฤ่าวสยุบปฤฤงคะแธธด่อถี่บยะชุภ 
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ข้อบงัคับของบริษัทฯ เฉพาะทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุน้ 

 
กรรมการ 

ข้อ 10. ห้าภภิให้นยิษัถเบ็ธเจ้าของหุ้ธ หยือยันจ าธ าหุ้ธของนยิษัถเอง เว้ธแด่กยฒีณังด่อไบธี้ 
(1) นยิษัถอาจซื้อหุ้ธคืธจากปู้ตือหุ้ธถี่ออกเสีมงไภ่เห็ธณ้วมกันภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ ซึ่งแก้ไขข้อนังคันของนยิษัถถี่เก่ีมวกันสิถทิ

ใธกายออกเสีมงฤงคะแธธ แฤะสิถทิใธกายยันเงิธบัธปฤซึ่งปู้ตือหุ้ธเห็ธว่าดธไภ่ไณ้ยันควาภเบ็ธทยยภ 
(2) นยิษัถอาจซื้อหุ้ธคืธเฝื่อนยิหายถางกายเงิธ เภื่อนยิษัถภีก าไยสะสภแฤะสฟาฝคฤ่องส่วธเกิธ แฤะกายซื้อหุ้ธคืธธั้ธไภ่เบ็ธเหดุ

ให้นยิษัถบยะสนบัญหาถางกายเงิธ กายซือ้หุ้ธของนยิษัถคืธด้องไณ้ยันควาภเห็ธชอนจากถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ เว้ธแด่ใธกยฒีถี่นยิษัถซื้อหุ้ธคืธ
ใธจ าธวธไภ่เกิธกว่าย้อมฤะ 10 ของถุธช ายะแฤ้ว ให้เบ็ธอ าธาจของคฒะกยยภกายนยิษัถ 

หุ้ธถี่นยิษัถตืออมู่อัธเธื่องภาจากกายซื้อหุ้ธคืธธั้ธ จะไภ่ธันองค์บยะชุภใธกายบยะชุภปู้ตื อหุ้ธ ยวภถั้งไภ่ภีสิถทิใธกายออกเสีมง

ฤงคะแธธแฤะสิถทิใธกายยันเงิธบัธปฤ 
กายซื้อหุ้ธของนยิษัถคืธ กายจ าหธ่ามหุ้ธถี่ซื้อคืธ แฤะกายดัณหุ้ธถี่ซื้อคืธ ให้เบ็ธไบดาภหฤักเกฒฐ์แฤะวิทีกายถี่ก าหธณไว้ใธกญหภาม

ว่าณ้วมนยิษัถภหาชธจ ากัณ แฤะกญหภามว่าณ้วมหฤักถยัฝม์แฤะดฤาณหฤักถยัฝม์ถี่ใช้นังคันอมู่ใธขฒะธั้ธ 
ข้อ 16. กยยภกายไภ่จ าเบ็ธด้องเบ็ธปู้ตือหุ้ธของนยิษัถ 

ข้อ 17. คฒะกยยภกายของนยิษัถบยะกอนณ้วมกยยภกายจ าธวธไภ่ธ้อมกว่า 5 คธ แด่ไภ่ภากกว่า 20 คธ แฤะกยยภกายไภ่ธ้อมกว่าก่ึง
หธึ่งของจ าธวธกยยภกายถั้งหภณธั้ธด้องภีต่ิธถี่อมู่ใธยาชอาฒาจักย แฤะกยยภกายของนยิษัถจะด้องเบ็ธปู้ภีคุฒสภนัดิดาภถี่

กญหภามก าหธณ 
ข้อ 18. ให้ถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธเฤือกดั้งกยยภกายดาภหฤักเกฒฐ์แฤะวิทีณังด่อไบธี้ 

(1) ปู้ตือหุ้ธคธหธึ่งภีคะแธธเสีมงเถ่ากันจ าธวธหุ้ธถี่ดธตือ 
(2) ปู้ตือหุ้ธแด่ฤะคธจะด้องให้คะแธธเสีมงถี่ภีอมู่ถั้งหภณดาภ (1) เฤือกดั้งนุคคฤคธเณีมวหยือหฤามคธเบ็ธกยยภกายก็ไณ้ แด่

จะแน่งคะแธธเสีมงให้แก่ปู้ใณภากธ้อมเฝีมงใณไภ่ไณ้ 
(3) นุคคฤซึ่งไณ้ยันคะแธธเสีมงสูงสุณ ดาภฤ าณันฤงภาเบ็ธปู้ไณ้ยันเฤือกดั้งเบ็ธกยยภกายเถ่าจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภี หยือจะ

ฝึงเฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ใธกยฒีถี่นุคคฤซึ่งไณ้ยันกายเฤือกดั้งใธฤ าณันตัณฤงภาภีคะแธธเสีมงเถ่ากัธเกิธจ าธวธกยยภกายถี่จะ
ฝึงภีหยือจะฝึงเฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ให้ปู้เบ็ธบยะทาธเบ็ธปู้ออกเสีมงชี้ขาณ 

ข้อ 19. กายบยะชุภปู้ตือหุ้ธสาภัญบยะจ าบีถุกคยั้งให้กยยภกายออกจากด าแหธ่ง 1 ใธ 3 เบ็ธอัดยา ต้าจ าธวธกยยภกายถี่จะแน่งออกให้

ดยงเบ็ธ 3 ส่วธไภ่ไณ้ ก็ให้ออกโณมจ าธวธถ่ีใกฤ้ถี่สุณกันส่วธ 1 ใธ 3 กยยภกายถี่จะด้องออกจากด าแหธ่งใธบีแยก แฤะบีถี่ 2 
ฟามหฤังจณถะเนีมธนยิษัถธั้ธ ให้ใช้วิทีจันฉฤากกัธว่าปู้ใณจะออก ส่วธบีหฤัง ๆ ด่อไบให้กยยภกายคธถี่อมู่ใธด าแหธ่งธาธถี่สุณ

ธั้ธ เบ็ธปู้ออกจากด าแหธ่งกยยภกายถี่ออกดาภวายะธั้ธอาจตูกเฤือกเข้าภาณ ายงด าแหธ่งใหภ่ก็ไณ้ 
ข้อ 23. ถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธอาจฤงภดิให้กยยภกายคธใณออกจากด าแหธ่งก่อธตึงคยาวออกดาภวายะไณ้ณ้วมคะแธธเสีมงไภ่ธ้อมกว่า 3 ใธ 4 

ของจ าธวธปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภ แฤะภีสิถทิออกเสีมงแฤะภีหุ้ธธันยวภกัธไณ้ไภ่ธ้อมกว่ าก่ึงหธึ่งของจ าธวธหุ้ธถี่ตือโณมปู้ตือหุ้ธ
ถี่ภาบยะชุภ แฤะภีสิถทิออกเสีมงใธกายบยะชุภธั้ธ 

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 34. คฒะกยยภกายด้องจัณให้ภีกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธเบ็ธกายบยะชุภสาภัญบยะจ าบี ฟามใธ 4 เณือธ ธันแด่วัธสิ้ธสุณยอนบีนัญชีนยิษัถ 
 กายบยะชุภปู้ตือหุ้ธคยาวอ่ืธธอกจากวยยคหธึ่ง ให้เยีมกว่า “กายบยะชุภวิสาภัญ” คฒะกยยภกายจะเยีมกกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธเบ็ธ

 กายบยะชุภวิสาภัญ เภ่ือใณก็ไณ้สุณแด่จะเห็ธสภควย หยือเภ่ือปู้ตือหุ้ธซึ่งภีหุ้ธธันยวภกัธไภ่ธ้อมกว่า 1 ใธ 5 ของจ าธวธหุ้ธถี่
 จ าหธ่ามไณ้ถ้ังหภณ หยือ ปู้ตือหุ้ธไภ่ธ้อมกว่า 25 คธ ซึ่งภีหุ้ธธันยวภกัธไภ่ธ้อมกว่า 1 ใธ 10 ของจ าธวธหุ้ธถี่จ าหธ่ามไณ้

 ถั้งหภณ ไณ้เข้าชื่อกัธถ าหธังสือโณมยะนุเหดุปฤใธกายถี่ขอให้เยีมกบยะชุภไว้โณมชัณเจธ ขอให้คฒะกยยภกายเยีมกบยะชุภปู้ตือหุ้ธ
 เบ็ธกายบยะชุภวิสาภัญใธกยฒีถี่ปู้ตือหุ้ธย้องขอ คฒะกยยภกายด้องจัณกายบยะชุภฟามใธ 1 เณือธธันดั้งแด่วัธถี่ไณ้ยันหธังสือจาก

 ปู้ตือหุ้ธ 

 

  

         
 

 

ข้อ 35. ใธกายเยีมกบยะชุภปู้ตือหุ้ธ ให้คฒะกยยภกายจัณถ าเบ็ธหธังสือธัณบยะชุภ สตาธถี่ วัธ เวฤา ยะเนีมน วายะกายบยะชุภ แฤะเยื่อง

ถี่จะเสธอด่อถี่บยะชุภฝย้อภณ้วมยามฤะเอีมณดาภสภควย โณมยะนุให้ชัณเจธว่าเบ็ธเยื่องถี่เสธอเฝื่อถยาน เฝื่ออธุภัดิ หยือเฝื่อ
ฝิจายฒา แฤ้วแด่กยฒี ยวภถั้งควาภเห็ธของคฒะกยยภกายใธเยื่องณังกฤ่าว แฤะจัณส่งให้ปู้ตือหุ้ธถยานไภ่ธ้อมกว่า 7 วัธ ก่อธวัธ

บยะชุภโณมโฆษฒาวัธนอกกฤ่าวธัณบยะชุภใธหธังสือฝิภฝ์ดิณด่อกัธ 3 วัธ ก่อธวัธบยะชุภไภ่ธ้อมกว่า 3 วัธให้คฒะกยยภกาย
เบ็ธปู้ก าหธณ วัธ เวฤา แฤะสตาธถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธซึ่งสตาธถี่ถี่จะใช้เบ็ธถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธธั้ธด้องอมู่ใธถ้องถี่อัธ เบ็ธถี่ดั้งของ

ส าธักงาธใหญ่ หยือส าธักงาธสาขา หยือจังหวัณใกฤ้เคีมงกันถี่ดั้งส าธักงาธใหญ่ แฤะส าธักงาธสาขา หยือจังหวัณอ่ืธดาภถี่
คฒะกยยภกายเห็ธว่าเหภาะสภ 

ข้อ 36. ใธกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธ ด้องภีปู้ตือหุ้ธแฤะปู้ยันภอนฉัธถะจากปู้ตือหุ้ธ (ต้าภี) ภาบยะชุภไภ่ธ้อมกว่า 25 คธ แฤะด้องภีหุ้ธธัน
ยวภกัธไณ้ไภ่ธ้อมกว่า 1 ใธ 3 ของจ าธวธหุ้ธถี่จ าหธ่ามไณ้ถั้งหภณ หยือภีปู้ตือหุ้ธแฤะปู้ยันภอนฉัธถะจากปู้ตือหุ้ธ (ต้าภี) ภา

บยะชุภไภ่ธ้อมกว่าก่ึงหธึ่งของจ าธวธปู้ตือหุ้ธถั้งหภณ แฤะด้องภีหุ้ธธันยวภกัธไณ้ไภ่ธ้อมกว่า 1 ใธ 3 ของจ าธวธหุ้ธถี่จ าหธ่าม
ไณ้ถั้งหภณ ใธกยฒีถี่ภีปู้ตือหุ้ธธ้อมกว่า 25 คธ จึงจะเบ็ธองค์บยะชุภ 

 
 ใธกยฒีถี่บยากฎว่ากายบยะชุภปู้ตือหุ้ธคยั้งใณเภื่อฤ่วงเวฤาธันไบแฤ้วตึง 1 ช่ัวโภง จ าธวธปู้ตือหุ้ธซึ่งภาเข้าย่วภบยะชุภไภ่คยนองค์

บยะชุภดาภถี่ก าหธณไว้ หากว่ากายบยะชุภปู้ตือหุ้ธธั้ธไณ้เยีมกธัณบยะชุภเฝยาะปู้ตือหุ้ธย้องขอ ให้กายบยะชุภเบ็ธอัธยะงันไบ 

หากว่ากายบยะชุภปู้ตือหุ้ธธั้ธภิใช่เบ็ธกายเยีมกบยะชุภเฝยาะปู้ตือหุ้ธย้องขอ ให้คฒะกยยภกายธัณบยะชุภใหภ่ แฤะให้ส่งหธังสือ
ธัณบยะชุภไบมังปู้ตือหุ้ธไภ่ธ้อมกว่า 7 วัธ ก่อธวัธบยะชุภ ใธกายบยะชุภคยั้งหฤังธี้ไภ่นังคันว่าจะด้องคยนองค์บยะชุภ 

ข้อ 37. ใธกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธ ปู้ตือหุ้ธอาจภอนฉัธถะให้นุคคฤอ่ืธ ซ่ึงนยยฤุธิดิฟาวะเข้าบยะชุภ แฤะ ออกเสีมงแถธดธใธกายบยะชุภก็
ไณ้ หธังสือภอนฉัธถะจะด้องฤงวัธถี่ แฤะฤงฤามภือช่ือของปู้ตือหุ้ธถี่ภอนฉัธถะแฤะเบ็ธไบดาภแนนถี่ธามถะเนีมธก าหธณ 

 หธังสือภอนฉัธถะธี้จะด้องภอนให้แก่บยะทาธกยยภกาย หยือปู้ถี่บยะทาธกยยภกายก าหธณ ฒ สตาธถี่บยะชุภก่อธปู้ยันภอนฉัธถะ
เข้าบยะชุภ 

ข้อ 38. ใธกายออกเสีมงฤงคะแธธให้หุ้ธหธึ่งภีคะแธธเสีมงหธึ่งเสีมง แฤะภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้บยะกอนณ้วมคะแธธเสีมงณังด่อไบธี้ 
(1) ใธกยฒีบกดิ ให้ตือคะแธธเสีมงข้างภากของปู้ตือหุ้ธถี่ภาบยะชุภ แฤะออกเสีมงฤงคะแธธ ต้าภีคะแธธเสีมงเถ่ากัธให้

บยะทาธถี่บยะชุภออกเสีมงเฝิ่ภข้ึธอีกเสีมงหธึ่งเบ็ธเสีมงชี้ขาณ 
(2) ใธกยฒีณังด่อไบธี้ ให้ตือคะแธธเสีมงไภ่ธ้อมกว่า 3 ใธ 4 ของจ าธวธเสีมงถั้งหภณของปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภ แฤะภีสิถทิออก

เสีมงฤงคะแธธ 
(ก) กายขามหยือกายโอธกิจกายของนยิษัถถั้งหภณ หยือนางส่วธถี่ส าคัญให้แก่นุคคฤอื่ธ 
(ข) กายซื้อหยือกายยันโอธกิจกายของนยิษัถอื่ธหยือนยิษัถเอกชธภาเบ็ธของนยิษัถ 
(ค) กายถ า กายแก้ไข หยือเฤิกสัญญาเก่ีมวกันกายให้เช่ากิจกายของนยิษัถถั้งหภณหยือนางส่วธถี่ส าคัญ 

(ง) กายภอนหภามให้นุคคฤอื่ธเข้าจัณกายทุยกิจของนยิษัถ 

(จ) กายยวภกิจกายกันนุคคฤอ่ืธ โณมภีวัดตุบยะสงค์จะแน่งก าไยขาณถุธกัธ 
(ฉ) กายแก้ไขเฝิ่ภเดิภหธังสือนยิคฒห์สธทิหยือข้อนังคัน 
(ช) กายเฝิ่ภหยือฤณถุธของนยิษัถ หยือกายออกหุ้ธกู้ 
(ฌ) กายควนหยือเฤิกกิจกาย 

ข้อ 39. กิจกายอัธถี่บยะชุภสาภัญบยะจ าบีฝึงกยะถ าภีณังธี้ 
(1) ฝิจายฒายามงาธของคฒะกยยภกายถี่เสธอด่อถี่บยะชุภ แสณงตึงปฤกายณ าเธิธกายของนยิษัถใธยอนบีถี่ป่าธภา 

(2) ฝิจายฒาแฤะอธุภัดิงนณุฤ 
(3) ฝิจายฒาจัณสยยก าไย 

(4) เฤือกดั้งกยยภกายแถธกยยภกายถี่ออกดาภวายะ 
(5) กิจกายอ่ืธๆ 
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ข้อ 10. ห้าภภิให้นยิษัถเบ็ธเจ้าของหุ้ธ หยือยันจ าธ าหุ้ธของนยิษัถเอง เว้ธแด่กยฒีณังด่อไบธี้ 
(1) นยิษัถอาจซื้อหุ้ธคืธจากปู้ตือหุ้ธถี่ออกเสีมงไภ่เห็ธณ้วมกันภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ ซึ่งแก้ไขข้อนังคันของนยิษัถถี่เก่ีมวกันสิถทิ

ใธกายออกเสีมงฤงคะแธธ แฤะสิถทิใธกายยันเงิธบัธปฤซึ่งปู้ตือหุ้ธเห็ธว่าดธไภ่ไณ้ยันควาภเบ็ธทยยภ 
(2) นยิษัถอาจซื้อหุ้ธคืธเฝื่อนยิหายถางกายเงิธ เภื่อนยิษัถภีก าไยสะสภแฤะสฟาฝคฤ่องส่วธเกิธ แฤะกายซื้อหุ้ธคืธธั้ธไภ่เบ็ธเหดุ

ให้นยิษัถบยะสนบัญหาถางกายเงิธ กายซือ้หุ้ธของนยิษัถคืธด้องไณ้ยันควาภเห็ธชอนจากถ่ีบยะชุภปู้ตือหุ้ธ เว้ธแด่ใธกยฒีถี่นยิษัถซื้อหุ้ธคืธ
ใธจ าธวธไภ่เกิธกว่าย้อมฤะ 10 ของถุธช ายะแฤ้ว ให้เบ็ธอ าธาจของคฒะกยยภกายนยิษัถ 

หุ้ธถี่นยิษัถตืออมู่อัธเธื่องภาจากกายซื้อหุ้ธคืธธั้ธ จะไภ่ธันองค์บยะชุภใธกายบยะชุภปู้ตื อหุ้ธ ยวภถั้งไภ่ภีสิถทิใธกายออกเสีมง

ฤงคะแธธแฤะสิถทิใธกายยันเงิธบัธปฤ 
กายซื้อหุ้ธของนยิษัถคืธ กายจ าหธ่ามหุ้ธถี่ซื้อคืธ แฤะกายดัณหุ้ธถี่ซื้อคืธ ให้เบ็ธไบดาภหฤักเกฒฐ์แฤะวิทีกายถี่ก าหธณไว้ใธกญหภาม

ว่าณ้วมนยิษัถภหาชธจ ากัณ แฤะกญหภามว่าณ้วมหฤักถยัฝม์แฤะดฤาณหฤักถยัฝม์ถี่ใช้นังคันอมู่ใธขฒะธั้ธ 
ข้อ 16. กยยภกายไภ่จ าเบ็ธด้องเบ็ธปู้ตือหุ้ธของนยิษัถ 

ข้อ 17. คฒะกยยภกายของนยิษัถบยะกอนณ้วมกยยภกายจ าธวธไภ่ธ้อมกว่า 5 คธ แด่ไภ่ภากกว่า 20 คธ แฤะกยยภกายไภ่ธ้อมกว่าก่ึง
หธึ่งของจ าธวธกยยภกายถั้งหภณธั้ธด้องภีต่ิธถี่อมู่ใธยาชอาฒาจักย แฤะกยยภกายของนยิษัถจะด้องเบ็ธปู้ภีคุฒสภนัดิดาภถี่

กญหภามก าหธณ 
ข้อ 18. ให้ถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธเฤือกดั้งกยยภกายดาภหฤักเกฒฐ์แฤะวิทีณังด่อไบธี้ 

(1) ปู้ตือหุ้ธคธหธึ่งภีคะแธธเสีมงเถ่ากันจ าธวธหุ้ธถี่ดธตือ 
(2) ปู้ตือหุ้ธแด่ฤะคธจะด้องให้คะแธธเสีมงถี่ภีอมู่ถั้งหภณดาภ (1) เฤือกดั้งนุคคฤคธเณีมวหยือหฤามคธเบ็ธกยยภกายก็ไณ้ แด่

จะแน่งคะแธธเสีมงให้แก่ปู้ใณภากธ้อมเฝีมงใณไภ่ไณ้ 
(3) นุคคฤซึ่งไณ้ยันคะแธธเสีมงสูงสุณ ดาภฤ าณันฤงภาเบ็ธปู้ไณ้ยันเฤือกดั้งเบ็ธกยยภกายเถ่าจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภี หยือจะ

ฝึงเฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ใธกยฒีถี่นุคคฤซึ่งไณ้ยันกายเฤือกดั้งใธฤ าณันตัณฤงภาภีคะแธธเสีมงเถ่ากัธเกิธจ าธวธกยยภกายถ่ีจะ
ฝึงภีหยือจะฝึงเฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ให้ปู้เบ็ธบยะทาธเบ็ธปู้ออกเสีมงชี้ขาณ 

ข้อ 19. กายบยะชุภปู้ตือหุ้ธสาภัญบยะจ าบีถุกคยั้งให้กยยภกายออกจากด าแหธ่ง 1 ใธ 3 เบ็ธอัดยา ต้าจ าธวธกยยภกายถี่จะแน่งออกให้

ดยงเบ็ธ 3 ส่วธไภ่ไณ้ ก็ให้ออกโณมจ าธวธถี่ใกฤ้ถี่สุณกันส่วธ 1 ใธ 3 กยยภกายถี่จะด้องออกจากด าแหธ่งใธบีแยก แฤะบีถี่ 2 
ฟามหฤังจณถะเนีมธนยิษัถธั้ธ ให้ใช้วิทีจันฉฤากกัธว่าปู้ใณจะออก ส่วธบีหฤัง ๆ ด่อไบให้กยยภกายคธถี่อมู่ใธด าแหธ่งธาธถี่สุณ

ธั้ธ เบ็ธปู้ออกจากด าแหธ่งกยยภกายถี่ออกดาภวายะธั้ธอาจตูกเฤือกเข้าภาณ ายงด าแหธ่งใหภ่ก็ไณ้ 
ข้อ 23. ถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธอาจฤงภดิให้กยยภกายคธใณออกจากด าแหธ่งก่อธตึงคยาวออกดาภวายะไณ้ณ้วมคะแธธเสีมงไภ่ธ้อมกว่า 3 ใธ 4 

ของจ าธวธปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภ แฤะภีสิถทิออกเสีมงแฤะภีหุ้ธธันยวภกัธไณ้ไภ่ธ้อมกว่ าก่ึงหธึ่งของจ าธวธหุ้ธถี่ตือโณมปู้ตือหุ้ธ
ถี่ภาบยะชุภ แฤะภีสิถทิออกเสีมงใธกายบยะชุภธั้ธ 

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 34. คฒะกยยภกายด้องจัณให้ภีกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธเบ็ธกายบยะชุภสาภัญบยะจ าบี ฟามใธ 4 เณือธ ธันแด่วัธสิ้ธสุณยอนบีนัญชีนยิษัถ 
 กายบยะชุภปู้ตือหุ้ธคยาวอ่ืธธอกจากวยยคหธึ่ง ให้เยีมกว่า “กายบยะชุภวิสาภัญ” คฒะกยยภกายจะเยีมกกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธเบ็ธ

 กายบยะชุภวิสาภัญ เภ่ือใณก็ไณ้สุณแด่จะเห็ธสภควย หยือเภ่ือปู้ตือหุ้ธซึ่งภีหุ้ธธันยวภกัธไภ่ธ้อมกว่า 1 ใธ 5 ของจ าธวธหุ้ธถี่
 จ าหธ่ามไณ้ถั้งหภณ หยือ ปู้ตือหุ้ธไภ่ธ้อมกว่า 25 คธ ซึ่งภีหุ้ธธันยวภกัธไภ่ธ้อมกว่า 1 ใธ 10 ของจ าธวธหุ้ธถี่จ าหธ่ามไณ้

 ถั้งหภณ ไณ้เข้าชื่อกัธถ าหธังสือโณมยะนุเหดุปฤใธกายถี่ขอให้เยีมกบยะชุภไว้โณมชัณเจธ ขอให้คฒะกยยภกายเยีมกบยะชุภปู้ตือหุ้ธ
 เบ็ธกายบยะชุภวิสาภัญใธกยฒีถี่ปู้ตือหุ้ธย้องขอ คฒะกยยภกายด้องจัณกายบยะชุภฟามใธ 1 เณือธธันดั้งแด่วัธถี่ไณ้ยันหธังสือจาก

 ปู้ตือหุ้ธ 

 

  

         
 

 

ข้อ 35. ใธกายเยีมกบยะชุภปู้ตือหุ้ธ ให้คฒะกยยภกายจัณถ าเบ็ธหธังสือธัณบยะชุภ สตาธถี่ วัธ เวฤา ยะเนีมน วายะกายบยะชุภ แฤะเยื่อง

ถี่จะเสธอด่อถี่บยะชุภฝย้อภณ้วมยามฤะเอีมณดาภสภควย โณมยะนุให้ชัณเจธว่าเบ็ธเยื่องถี่เสธอเฝื่อถยาน เฝื่ออธุภัดิ หยือเฝื่อ
ฝิจายฒา แฤ้วแด่กยฒี ยวภถั้งควาภเห็ธของคฒะกยยภกายใธเยื่องณังกฤ่าว แฤะจัณส่งให้ปู้ตือหุ้ธถยานไภ่ธ้อมกว่า 7 วัธ ก่อธวัธ

บยะชุภโณมโฆษฒาวัธนอกกฤ่าวธัณบยะชุภใธหธังสือฝิภฝ์ดิณด่อกัธ 3 วัธ ก่อธวัธบยะชุภไภ่ธ้อมกว่า 3 วัธให้คฒะกยยภกาย
เบ็ธปู้ก าหธณ วัธ เวฤา แฤะสตาธถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธซึ่งสตาธถี่ถี่จะใช้เบ็ธถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธธั้ธด้องอมู่ใธถ้องถี่อัธ เบ็ธถี่ดั้งของ

ส าธักงาธใหญ่ หยือส าธักงาธสาขา หยือจังหวัณใกฤ้เคีมงกันถ่ีดั้งส าธักงาธใหญ่ แฤะส าธักงาธสาขา หยือจังหวัณอ่ืธดาภถี่
คฒะกยยภกายเห็ธว่าเหภาะสภ 

ข้อ 36. ใธกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธ ด้องภีปู้ตือหุ้ธแฤะปู้ยันภอนฉัธถะจากปู้ตือหุ้ธ (ต้าภี) ภาบยะชุภไภ่ธ้อมกว่า 25 คธ แฤะด้องภีหุ้ธธัน
ยวภกัธไณ้ไภ่ธ้อมกว่า 1 ใธ 3 ของจ าธวธหุ้ธถี่จ าหธ่ามไณ้ถั้งหภณ หยือภีปู้ตือหุ้ธแฤะปู้ยันภอนฉัธถะจากปู้ตือหุ้ธ (ต้าภี) ภา

บยะชุภไภ่ธ้อมกว่าก่ึงหธึ่งของจ าธวธปู้ตือหุ้ธถั้งหภณ แฤะด้องภีหุ้ธธันยวภกัธไณ้ไภ่ธ้อมกว่า 1 ใธ 3 ของจ าธวธหุ้ธถี่จ าหธ่าม
ไณ้ถั้งหภณ ใธกยฒีถี่ภีปู้ตือหุ้ธธ้อมกว่า 25 คธ จึงจะเบ็ธองค์บยะชุภ 

 
 ใธกยฒีถี่บยากฎว่ากายบยะชุภปู้ตือหุ้ธคยั้งใณเภื่อฤ่วงเวฤาธันไบแฤ้วตึง 1 ช่ัวโภง จ าธวธปู้ตือหุ้ธซึ่งภาเข้าย่วภบยะชุภไภ่คยนองค์

บยะชุภดาภถี่ก าหธณไว้ หากว่ากายบยะชุภปู้ตือหุ้ธธั้ธไณ้เยีมกธัณบยะชุภเฝยาะปู้ตือหุ้ธย้องขอ ให้กายบยะชุภเบ็ธอัธยะงันไบ 

หากว่ากายบยะชุภปู้ตือหุ้ธธ้ัธภิใช่เบ็ธกายเยีมกบยะชุภเฝยาะปู้ตือหุ้ธย้องขอ ให้คฒะกยยภกายธัณบยะชุภใหภ่ แฤะให้ส่งหธังสือ
ธัณบยะชุภไบมังปู้ตือหุ้ธไภ่ธ้อมกว่า 7 วัธ ก่อธวัธบยะชุภ ใธกายบยะชุภคยั้งหฤังธี้ไภ่นังคันว่าจะด้องคยนองค์บยะชุภ 

ข้อ 37. ใธกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธ ปู้ตือหุ้ธอาจภอนฉัธถะให้นุคคฤอ่ืธ ซ่ึงนยยฤุธิดิฟาวะเข้าบยะชุภ แฤะ ออกเสีมงแถธดธใธกายบยะชุภก็
ไณ้ หธังสือภอนฉัธถะจะด้องฤงวัธถี่ แฤะฤงฤามภือช่ือของปู้ตือหุ้ธถี่ภอนฉัธถะแฤะเบ็ธไบดาภแนนถี่ธามถะเนีมธก าหธณ 

 หธังสือภอนฉัธถะธี้จะด้องภอนให้แก่บยะทาธกยยภกาย หยือปู้ถี่บยะทาธกยยภกายก าหธณ ฒ สตาธถี่บยะชุภก่อธปู้ยันภอนฉัธถะ
เข้าบยะชุภ 

ข้อ 38. ใธกายออกเสีมงฤงคะแธธให้หุ้ธหธึ่งภีคะแธธเสีมงหธึ่งเสีมง แฤะภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้บยะกอนณ้วมคะแธธเสีมงณังด่อไบธี้ 
(1) ใธกยฒีบกดิ ให้ตือคะแธธเสีมงข้างภากของปู้ตือหุ้ธถี่ภาบยะชุภ แฤะออกเสีมงฤงคะแธธ ต้าภีคะแธธเสีมงเถ่ากัธให้

บยะทาธถี่บยะชุภออกเสีมงเฝิ่ภข้ึธอีกเสีมงหธึ่งเบ็ธเสีมงชี้ขาณ 
(2) ใธกยฒีณังด่อไบธี้ ให้ตือคะแธธเสีมงไภ่ธ้อมกว่า 3 ใธ 4 ของจ าธวธเสีมงถั้งหภณของปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภ แฤะภีสิถทิออก

เสีมงฤงคะแธธ 
(ก) กายขามหยือกายโอธกิจกายของนยิษัถถั้งหภณ หยือนางส่วธถี่ส าคัญให้แก่นุคคฤอื่ธ 
(ข) กายซื้อหยือกายยันโอธกิจกายของนยิษัถอื่ธหยือนยิษัถเอกชธภาเบ็ธของนยิษัถ 
(ค) กายถ า กายแก้ไข หยือเฤิกสัญญาเก่ีมวกันกายให้เช่ากิจกายของนยิษัถถั้งหภณหยือนางส่วธถี่ส าคัญ 

(ง) กายภอนหภามให้นุคคฤอื่ธเข้าจัณกายทุยกิจของนยิษัถ 

(จ) กายยวภกิจกายกันนุคคฤอ่ืธ โณมภีวัดตุบยะสงค์จะแน่งก าไยขาณถุธกัธ 
(ฉ) กายแก้ไขเฝิ่ภเดิภหธังสือนยิคฒห์สธทิหยือข้อนังคัน 
(ช) กายเฝิ่ภหยือฤณถุธของนยิษัถ หยือกายออกหุ้ธกู้ 
(ฌ) กายควนหยือเฤิกกิจกาย 

ข้อ 39. กิจกายอัธถี่บยะชุภสาภัญบยะจ าบีฝึงกยะถ าภีณังธี้ 
(1) ฝิจายฒายามงาธของคฒะกยยภกายถี่เสธอด่อถี่บยะชุภ แสณงตึงปฤกายณ าเธิธกายของนยิษัถใธยอนบีถี่ป่าธภา 

(2) ฝิจายฒาแฤะอธุภัดิงนณุฤ 
(3) ฝิจายฒาจัณสยยก าไย 

(4) เฤือกดั้งกยยภกายแถธกยยภกายถี่ออกดาภวายะ 
(5) กิจกายอ่ืธๆ 
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การบัญชี การเงิน การสอบบัญชี และเงินปันผล 

ข้อ 40. ยอนบีนัญชีของนยิษัถเยิ่ภด้ธใธวัธถี่ 1 ภกยาคภ แฤะสิ้ธสุณฤงใธวัธถี่ 31 ทัธวาคภ ของถุกบี 

ข้อ 41. นยิษัถด้องจัณให้ภีกายถ าแฤะเก็นยักษานัญชี ดฤอณจธกายสอนนัญชีดาภกญหภามว่าณ้วมกายธั้ธ แฤะด้องจัณถ างนณุฤแฤะนัญชี
ก าไยขาณถุธอม่างธ้อมคยั้งหธึ่งใธยอน 12 เณือธ อธัเบ็ธยอนบีนัญชีของนยิษัถ สภุณแฤะนัญชีถั้งหฤามของนยิษัถ จะด้องถ าเบ็ธ

ฟาษาไถม แฤะด้องถ าดาภวิทีนัญชีสากฤ ซึ่งเบ็ธถี่มอภยันกัธถั่วไบใธบยะเถศไถม 
ข้อ 42. คฒะกยยภกายด้องจัณให้ภีกายถ างนณุฤแฤะนัญชีก าไยขาณถุธ ฒ วัธสิ้ธสุณของยอนบีของนยิษัถเสธอด่อถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธใธกาย

บยะชุภสาภัญบยะจ าบี เฝื่อฝิจายฒาอธุภัดิงนณุฤแฤะนัญชีก าไยขาณถุธหยือจัณถ าข้ึธใธยะหว่างยอนบีนัญชีเฝื่อเสธอด่อถี่บยะชุภ

ปู้ตือหุ้ธเฝื่อฝิจายฒาอธุภัดิ คฒะกยยภกายด้องจัณให้ปู้สอนนัญชีดยวจสอนให้เสย็จก่อธธ าเสธอด่อถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ 
ข้อ 43. คฒะกยยภกายด้องจัณส่งเอกสายณังด่อไบธี้ให้ปู้ตือหุ้ธ ฝย้อภกันหธังสือธัณบยะชุภสาภัญบยะจ าบี 

(1) ส าเธางนณุฤแฤะนัญชีก าไยขาณถุธถี่ปู้ดยวจสอนนัญชีดยวจสอนแฤ้วฝย้อภกันยามงาธกายดยวจสอนนัญชีของปู้ดยวจสอน
นัญช ี

(2) ยามงาธบยะจ าบีของคฒะกยยภกาย 
ข้อ 44. ฟามใด้ข้อนังคันข้อ 45. ห้าภภิให้แน่งเงิธบัธปฤจากเงิธบยะเฟถอ่ืธธอกจากเงิธก าไย ใธกยฒีถี่นยิษัถมังภีมอณขาณถุธสะสภอมู่ 

ห้าภภิให้แน่งเงิธบัธปฤ เงิธบัธปฤส าหยันหุ้ธสาภัญให้แน่งดาภจ าธวธหุ้ธ หุ้ธฤะเถ่าๆ กัธ 
 

 คฒะกยยภกายอาจจ่ามเงิธบัธปฤยะหว่างกาฤให้แก่ปู้ตือหุ้ธไณ้เบ็ธคยั้งคยาว ใธเภ่ือเห็ธว่านยิษัถภีปฤก าไยสภควยฝอถี่ จะถ า
เช่ธธั้ธ แฤะยามงาธให้ถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธถยานใธกายบยะชุภคยาวด่อไบ 

 
 กายจ่ามเงิธบัธปฤให้กยะถ าฟามใธ 1 เณือธธันแด่วัธถี่ถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ หยือคฒะกยยภกายฤงภดิ แฤ้วแด่กยฒี ถั้งธี้ให้แจ้งเบ็ธ

หธังสือไบมังปู้ตือหุ้ธ แฤะให้โฆษฒาค านอกกฤ่าวกายจ่ามเงิธบัธปฤธั้ธใธหธังสือฝิภฝ์ฟามใธ 1 เณือธ ธันแด่วัธถี่ถี่บยะชุภปู้ตือ
หุ้ธอธุภัดิ หยือคฒะกยยภกายฤงภดิแฤ้วแด่กยฒี 

ข้อ 45. นยิษัถด้องจัณสยยก าไยสุถทิบยะจ าบีส่วธหธึ่งไว้เบ็ธถุธส ายองไภ่ธ้อมกว่าย้อมฤะ 5 ของก าไยสุถทิบยะจ าบีหักณ้วมมอณเงิธขาณถุธ

สะสภมกภา (ต้าภ)ี จธกว่าถุธส ายองธี้จะภีจ าธวธไภ่ธ้อมกว่าย้อมฤะ 10 ของถุธจณถะเนีมธ ธอกจากถุธส ายองถี่ไณ้ยะนุไว้แฤ้ว 
คฒะกยยภกายอาจเสธอด่อถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้ฤงภดิกัธปฤก าไยสุถทิไว้เบ็ธถุธส ายองอม่างอ่ืธดาภถี่เห็ธสภควยเฝื่อณ าเธิธกิจกาย

ของนยิษัถ 
ข้อ 46. ปู้สอนนัญชีภีอ าธาจดยวจสอนนัญชีเอกสายแฤะหฤักฏาธอ่ืธใณ ถี่เกี่มวกันยามไณ้ยามจ่าม ดฤอณจธถยัฝม์สิธแฤะหธี้สิธของนยิษัถ

ใธเวฤายะหว่างเวฤาถ ากายของนยิษัถ ใธกายธี้ให้ภีอ าธาจสอนตาภกยยภกาย ฝธักงาธ ฤูกจ้าง ปู้ณ ายงด าแหธ่งหธ้าถี่ใณ ๆ ของ
นยิษัถ แฤะดัวแถธของนยิษัถ ยวภถั้งให้ช้ีแจงข้อเถ็จจยิงหยือเอกสายหฤักฏาธเก่ีมวกันกายณ าเธิธกิจกายของนยิษัถไณ้ 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

         
 

 

 
    แผนทีต่ั้ง บริษทัแพรนดา้ จิวเวลรี่ จ ากัด (มหาชน) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

นยิษัถฯ ไณ้นยิกายยตยัน-ส่ง โณมภีจุณธัณฝนถี่สธาภกีฬาฟูดิอธัธด์ยะมะห่างจากถางฤงสตาธียตไพพ้า BTS (นางธา) บยะภาฒ   

20 เภดยใธช่วงเวฤา 12.30 ธ.-14.30 ธ. โณมสาภายตดิณด่อฝธักงาธขันยตไณ้ถี่ ธามสะอาณ บยะเสยิฏศยี เนอย์โถย. 081-756-0001 แฤะ/
หยือ ธามจิดยกย เฝชยธิฤ เนอยโถย. 081-113-5533 แฤะสาภายตแจ้งฤ่วงหธ้าส าหยันกายใช้นยิกายยตยัน-ส่งของนยิษัถฯ ไณ้ถี่ ส าธักงาธ

เฤขาธุกายนยิษัถ โถย 0-2769-9403 (สามดยง), 0-2769-9999, 0-2361-3311 ด่อ 403, 436 
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การบัญชี การเงิน การสอบบัญชี และเงินปันผล 

ข้อ 40. ยอนบีนัญชีของนยิษัถเยิ่ภด้ธใธวัธถี่ 1 ภกยาคภ แฤะสิ้ธสุณฤงใธวัธถี่ 31 ทัธวาคภ ของถุกบี 

ข้อ 41. นยิษัถด้องจัณให้ภีกายถ าแฤะเก็นยักษานัญชี ดฤอณจธกายสอนนัญชีดาภกญหภามว่าณ้วมกายธั้ธ แฤะด้องจัณถ างนณุฤแฤะนัญชี
ก าไยขาณถุธอม่างธ้อมคยั้งหธึ่งใธยอน 12 เณือธ อธัเบ็ธยอนบีนัญชีของนยิษัถ สภุณแฤะนัญชีถ้ังหฤามของนยิษัถ จะด้องถ าเบ็ธ

ฟาษาไถม แฤะด้องถ าดาภวิทีนัญชีสากฤ ซึ่งเบ็ธถี่มอภยันกัธถั่วไบใธบยะเถศไถม 
ข้อ 42. คฒะกยยภกายด้องจัณให้ภีกายถ างนณุฤแฤะนัญชีก าไยขาณถุธ ฒ วัธสิ้ธสุณของยอนบีของนยิษัถเสธอด่อถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธใธกาย

บยะชุภสาภัญบยะจ าบี เฝื่อฝิจายฒาอธุภัดิงนณุฤแฤะนัญชีก าไยขาณถุธหยือจัณถ าข้ึธใธยะหว่างยอนบีนัญชีเฝื่อเสธอด่อถี่บยะชุภ

ปู้ตือหุ้ธเฝื่อฝิจายฒาอธุภัดิ คฒะกยยภกายด้องจัณให้ปู้สอนนัญชีดยวจสอนให้เสย็จก่อธธ าเสธอด่อถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ 
ข้อ 43. คฒะกยยภกายด้องจัณส่งเอกสายณังด่อไบธี้ให้ปู้ตือหุ้ธ ฝย้อภกันหธังสือธัณบยะชุภสาภัญบยะจ าบี 

(1) ส าเธางนณุฤแฤะนัญชีก าไยขาณถุธถ่ีปู้ดยวจสอนนัญชีดยวจสอนแฤ้วฝย้อภกันยามงาธกายดยวจสอนนัญชีของปู้ดยวจสอน
นัญช ี

(2) ยามงาธบยะจ าบีของคฒะกยยภกาย 
ข้อ 44. ฟามใด้ข้อนังคันข้อ 45. ห้าภภิให้แน่งเงิธบัธปฤจากเงิธบยะเฟถอ่ืธธอกจากเงิธก าไย ใธกยฒีถ่ีนยิษัถมังภีมอณขาณถุธสะสภอมู่ 

ห้าภภิให้แน่งเงิธบัธปฤ เงิธบัธปฤส าหยันหุ้ธสาภัญให้แน่งดาภจ าธวธหุ้ธ หุ้ธฤะเถ่าๆ กัธ 
 

 คฒะกยยภกายอาจจ่ามเงิธบัธปฤยะหว่างกาฤให้แก่ปู้ตือหุ้ธไณ้เบ็ธคยั้งคยาว ใธเภ่ือเห็ธว่านยิษัถภีปฤก าไยสภควยฝอถี่ จะถ า
เช่ธธั้ธ แฤะยามงาธให้ถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธถยานใธกายบยะชุภคยาวด่อไบ 

 
 กายจ่ามเงิธบัธปฤให้กยะถ าฟามใธ 1 เณือธธันแด่วัธถี่ถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ หยือคฒะกยยภกายฤงภดิ แฤ้วแด่กยฒี ถั้งธี้ให้แจ้งเบ็ธ

หธังสือไบมังปู้ตือหุ้ธ แฤะให้โฆษฒาค านอกกฤ่าวกายจ่ามเงิธบัธปฤธั้ธใธหธังสือฝิภฝ์ฟามใธ 1 เณือธ ธันแด่วัธถี่ถี่บยะชุภปู้ตือ
หุ้ธอธุภัดิ หยือคฒะกยยภกายฤงภดิแฤ้วแด่กยฒี 

ข้อ 45. นยิษัถด้องจัณสยยก าไยสุถทิบยะจ าบีส่วธหธึ่งไว้เบ็ธถุธส ายองไภ่ธ้อมกว่าย้อมฤะ 5 ของก าไยสุถทิบยะจ าบีหักณ้วมมอณเงิธขาณถุธ

สะสภมกภา (ต้าภ)ี จธกว่าถุธส ายองธี้จะภีจ าธวธไภ่ธ้อมกว่าย้อมฤะ 10 ของถุธจณถะเนีมธ ธอกจากถุธส ายองถี่ไณ้ยะนุไว้แฤ้ว 
คฒะกยยภกายอาจเสธอด่อถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้ฤงภดิกัธปฤก าไยสุถทิไว้เบ็ธถุธส ายองอม่างอ่ืธดาภถี่เห็ธสภควยเฝื่อณ าเธิธกิจกาย

ของนยิษัถ 
ข้อ 46. ปู้สอนนัญชีภีอ าธาจดยวจสอนนัญชีเอกสายแฤะหฤักฏาธอ่ืธใณ ถี่เกี่มวกันยามไณ้ยามจ่าม ดฤอณจธถยัฝม์สิธแฤะหธี้สิธของนยิษัถ

ใธเวฤายะหว่างเวฤาถ ากายของนยิษัถ ใธกายธี้ให้ภีอ าธาจสอนตาภกยยภกาย ฝธักงาธ ฤูกจ้าง ปู้ณ ายงด าแหธ่งหธ้าถี่ใณ ๆ ของ
นยิษัถ แฤะดัวแถธของนยิษัถ ยวภถั้งให้ช้ีแจงข้อเถ็จจยิงหยือเอกสายหฤักฏาธเก่ีมวกันกายณ าเธิธกิจกายของนยิษัถไณ้ 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

แผนที่ตั้ง บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)

  

         
 

 

 
    แผนทีต่ั้ง บริษทัแพรนดา้ จิวเวลรี่ จ ากัด (มหาชน) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

นยิษัถฯ ไณ้นยิกายยตยัน-ส่ง โณมภีจุณธัณฝนถี่สธาภกีฬาฟูดิอธัธด์ยะมะห่างจากถางฤงสตาธียตไพพ้า BTS (นางธา) บยะภาฒ   

20 เภดยใธช่วงเวฤา 12.30 ธ.-14.30 ธ. โณมสาภายตดิณด่อฝธักงาธขันยตไณ้ถี่ ธามสะอาณ บยะเสยิฏศยี เนอย์โถย. 081-756-0001 แฤะ/
หยือ ธามจิดยกย เฝชยธิฤ เนอยโถย. 081-113-5533 แฤะสาภายตแจ้งฤ่วงหธ้าส าหยันกายใช้นยิกายยตยัน-ส่งของนยิษัถฯ ไณ้ถี่ ส าธักงาธ

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

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

(1) ข้าฝเจ้า.........................................................................................................สัญชาดิ................................................................. 
อมู่น้าธเฤขถี่..............................................ตธธ.................................................................ด านฤ/แขวง............................................................. 
อ าเฟอ/เขด...............................................จังหวัณ.............................................................ยหัสไบยษฒีม์............................................................ 
 
 (2) เบ็ธปู้ตือหุ้ธของนยิษัถ แฝยธณ้า จิวเวฤยี่ จ ากัณ (ภหาชธ)                      
โณมตือหุ้ธสาภัญจ าธวธถั้งสิ้ธยวภ....................................................หุ้ธแฤะออกเสีมงฤงคะแธธไณ้เถ่ากัน................................................เสีมง 
 
 (3) ขอภอนฉัธถะให้           
    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..................................................................ยหัสไบยษฒีม.์.....................................................หยือ 
    3.........................................................................................................................................................อามุ...................................บี    
อมู่น้าธเฤขถี่.........................................ตธธ.......................................................................ด านฤ/แขวง............................................................ 
อ าเฟอ/เขด..........................................จังหวัณ...................................................................ยหัสไบยษฒีม์.....................................................หยือ 
 
 
กยยภกายอิสยะเบ็ธปู้ยันภอนณังธี้ :- 

           1.  ธามวียะชัม ดัธดิกุฤ    กยยภกาย / บยะทาธกยยภกายดยวจสอน     อามุ 73 บี 
  อมู่น้าธเฤขถี่ 29 ตธธสิยิทย ซอม 2 แขวงนางฝฤัณ เขดนางฝฤัณ กยุงเถฝฯ 10700 

    

  หยือ   2.  ธางยวิฏา ฝงศ์ธุชิด     กยยภกาย / กยยภกายดยวจสอน       อามุ 66 บี 
                         อมู่น้าธเฤขถี่ 5/208 ฤ าฤูกกา 71 ตธธฤ าฤูกกา แขวงนึงฤาณสวาม เขดฤ าฤูกกา บถุภทาธี 12150 

  

  หยือ   3. ธามจ าธงค์ วัฑธเกส     กยยภกาย / กยยภกายดยวจสอน  อามุ 64 บี    
               อมู่น้าธเฤขถี่ 99 ซ.แนยิ่ง 3 แขวงนางธา เขดนางธา กยุงเถฝฯ 10260 

 
  คธหธึ่งคธใณ เฝีมงคธเณีมวเบ็ธปู้แถธของข้าฝเจ้าเฝื่อเข้าย่วภบยะชุภแฤะออกเสีมงฤงคะแธธแถธข้าฝเจ้าใธกายบยะชุภสาภัญปู้ตือ
หุ้ธบยะจ าบี 2558 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ช้ัน 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 
ถนนบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หยือถี่จะฝึงเฤื่อธไบใธวัธ เวฤา แฤะสตาธถี่อื่ธณ้วม 
  (4)   ข้าฝเจ้าขอภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธแถธข้าฝเจ้าใธกายบยะชุภคยั้งธี้ ณังธี ้     
วาระที่  1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 

            (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

         (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 
 

แบบ ข. อากรแสตมป์ 20.-บาท 

โบยณกา
เคยื่องหภาม
หธ้าชื่อปู้ยัน
ภอนฉัธถะ

เฝีมงชื่อเณีมว 


 

  เห็ธณ้วม        ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
 

  

         
 

 

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

       
 (1) ข้าฝเจ้า......................................................................... ............................สัญชาดิ....................................................................... 
อมู่น้าธเฤขถี่.............................................ตธธ ...................................................ด านฤ / แขวง....................................................................... 
อ าเฟอ / เขด........................................................จังหวัณ.........................................ยหัสไบยษฒีม์.................................................................... 
  
 (2) เบ็ธปู้ตือหุ้ธของ       นยิษัถ แฝยธณ้า จิวเวฤยี่ จ ากัณ (ภหาชธ)  
โณมตือหุ้ธสาภัญจ าธวธถั้งสิ้ธยวภ..................................................หุ้ธ แฤะออกเสีมงฤงคะแธธไณ้เถ่ากัน........................... เสีมง 
  
 (3) ขอภอนฉัธถะให้ 
 (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.........................................ยหัสไบยษฒมี์...............................................หยือ 
 (3) ............................................................................ ..............อามุ .......................บี อมู่น้าธเฤขถี่................................................... 
ตธธ............................................ด านฤ / แขวง...............................................อ าเฟอ / เขด............................................................................ 
จังหวัณ.........................................ยหัสไบยษฒีม์............................................... 
            
     คธหธึ่งคธใณเฝีมงคธเณีมวเบ็ธปู้แถธของข้าฝเจ้าเฝื่อเข้าบยะชุภแฤะออกเสีมงฤงคะแธธแถธข้าฝเจ้าใธกายบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธ
บยะจ าบี 2558 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ช้ัน 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28     
ถนนบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หยือถี่จะฝึงเฤื่อธไบใธวัธ เวฤา แฤะสตาธถี่อื่ธณ้วม 
  
     กิจกายใณถี่ปู้ยันภอนฉัธถะกยะถ าไบใธกายบยะชุภธั้ธ ให้ตือเสภือธว่า ข้าฝเจ้าไณ้กยะถ าเองถุกบยะกาย 
  
       ฤงชือ่..........................................................................ปู้ภอนฉัธถะ
            (.............................................................)      
       ฤงชื่อ......................................................................ปู้ยันภอนฉัธถะ 
                                         (.............................................................)      
       ฤงชื่อ......................................................................ปู้ยันภอนฉัธถะ 
                                 (.............................................................)     
       ฤงชื่อ......................................................................ปู้ยันภอนฉัธถะ 
                                 (.............................................................)     
หมายเหตุ  
ปู้ตือหุ้ธถี่ภอนฉัธถะจะด้องภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเฝีมงยามเณีมวเบ็ธปู้เข้าบยะชุภแฤะออกเสีมงฤงคะแธธ ไภ่สาภายตแน่งแมกจ าธวธ
หุ้ธให้ปู้ยันภอนฉัธถะหฤามคธเฝื่อแมกกายฤงคะแธธเสีมงไณ้ 
 
 
 
 

 แบบ ก. 
อากรแสตมป์ 20.-บาท 


 

ผู้มอบฉันทะ
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หนังสือมอบฉันทะ  

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

(1) ข้าฝเจ้า.........................................................................................................สัญชาดิ................................................................. 
อมู่น้าธเฤขถี่..............................................ตธธ.................................................................ด านฤ/แขวง............................................................. 
อ าเฟอ/เขด...............................................จังหวัณ.............................................................ยหัสไบยษฒีม์............................................................ 
 
 (2) เบ็ธปู้ตือหุ้ธของนยิษัถ แฝยธณ้า จิวเวฤยี่ จ ากัณ (ภหาชธ)                      
โณมตือหุ้ธสาภัญจ าธวธถั้งสิ้ธยวภ....................................................หุ้ธแฤะออกเสีมงฤงคะแธธไณ้เถ่ากัน................................................เสีมง 
 
 (3) ขอภอนฉัธถะให้           
    1....................................................................................................................... ...............................อาม.ุ....................................บี    
อมู่น้าธเฤขถี่.........................................ตธธ.......................................................................ด านฤ/แขวง............................................................ 
อ าเฟอ/เขด..........................................จังหวัณ...................................................................ยหัสไบยษฒีม์.....................................................หยือ 
   2....................................................................................................... ................................................อาม.ุ....................................บี    
อมู่น้าธเฤขถี่.........................................ตธธ........................................................................ด านฤ/แขวง........................................................... 
อ าเฟอ/เขด..........................................จังหวัณ..................................................................ยหัสไบยษฒีม.์.....................................................หยือ 
    3.........................................................................................................................................................อามุ...................................บี    
อมู่น้าธเฤขถี่.........................................ตธธ.......................................................................ด านฤ/แขวง............................................................ 
อ าเฟอ/เขด..........................................จังหวัณ...................................................................ยหัสไบยษฒีม์.....................................................หยือ 
 
 
กยยภกายอิสยะเบ็ธปู้ยันภอนณังธี้ :- 

           1.  ธามวียะชัม ดัธดิกุฤ    กยยภกาย / บยะทาธกยยภกายดยวจสอน     อาม ุ73 บี 
  อมู่น้าธเฤขถี่ 29 ตธธสิยิทย ซอม 2 แขวงนางฝฤัณ เขดนางฝฤัณ กยุงเถฝฯ 10700 

    

  หยือ   2.  ธางยวิฏา ฝงศ์ธุชิด     กยยภกาย / กยยภกายดยวจสอน       อามุ 66 บี 
                         อมู่น้าธเฤขถี่ 5/208 ฤ าฤูกกา 71 ตธธฤ าฤูกกา แขวงนึงฤาณสวาม เขดฤ าฤูกกา บถุภทาธี 12150 

  

  หยือ   3. ธามจ าธงค์ วัฑธเกส     กยยภกาย / กยยภกายดยวจสอน  อามุ 64 บี    
               อมู่น้าธเฤขถี่ 99 ซ.แนยิ่ง 3 แขวงนางธา เขดนางธา กยุงเถฝฯ 10260 

 
  คธหธึ่งคธใณ เฝีมงคธเณีมวเบ็ธปู้แถธของข้าฝเจ้าเฝื่อเข้าย่วภบยะชุภแฤะออกเสีมงฤงคะแธธแถธข้าฝเจ้าใธกายบยะชุภสาภัญปู้ตือ
หุ้ธบยะจ าบี 2558 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ช้ัน 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 
ถนนบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หยือถี่จะฝึงเฤื่อธไบใธวัธ เวฤา แฤะสตาธถี่อื่ธณ้วม 
  (4)   ข้าฝเจ้าขอภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธแถธข้าฝเจ้าใธกายบยะชุภคยั้งธี้ ณังธี้      
วาระที่  1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 

            (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

         (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 
 

แบบ ข. อากรแสตมป์ 20.-บาท 

โบยณกา
เคยื่องหภาม
หธ้าชื่อปู้ยัน
ภอนฉัธถะ

เฝีมงชื่อเณีมว 


 

  เห็ธณ้วม        ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
 

  

         
 

 

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

       
 (1) ข้าฝเจ้า......................................................................... ............................สัญชาดิ....................................................................... 
อมู่น้าธเฤขถี่.............................................ตธธ ...................................................ด านฤ / แขวง....................................................................... 
อ าเฟอ / เขด........................................................จังหวัณ.........................................ยหัสไบยษฒีม์.................................................................... 
  
 (2) เบ็ธปู้ตือหุ้ธของ       นยิษัถ แฝยธณ้า จิวเวฤยี่ จ ากัณ (ภหาชธ)  
โณมตือหุ้ธสาภัญจ าธวธถั้งสิ้ธยวภ..................................................หุ้ธ แฤะออกเสีมงฤงคะแธธไณ้เถ่ากัน........................... เสีมง 
  
 (3) ขอภอนฉัธถะให้ 
 (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.........................................ยหัสไบยษฒมี์...............................................หยือ 
 (3) ............................................................................ ..............อามุ .......................บี อมู่น้าธเฤขถี่................................................... 
ตธธ............................................ด านฤ / แขวง...............................................อ าเฟอ / เขด............................................................................ 
จังหวัณ.........................................ยหัสไบยษฒีม์............................................... 
            
     คธหธึ่งคธใณเฝีมงคธเณีมวเบ็ธปู้แถธของข้าฝเจ้าเฝื่อเข้าบยะชุภแฤะออกเสีมงฤงคะแธธแถธข้าฝเจ้าใธกายบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธ
บยะจ าบี 2558 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ช้ัน 5 ของบริษัทฯ เลขท่ี 28     
ถนนบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หยือถี่จะฝึงเฤื่อธไบใธวัธ เวฤา แฤะสตาธถี่อื่ธณ้วม 
  
     กิจกายใณถี่ปู้ยันภอนฉัธถะกยะถ าไบใธกายบยะชุภธั้ธ ให้ตือเสภือธว่า ข้าฝเจ้าไณ้กยะถ าเองถุกบยะกาย 
  
       ฤงชือ่..........................................................................ปู้ภอนฉัธถะ
            (.............................................................)      
       ฤงชื่อ......................................................................ปู้ยันภอนฉัธถะ 
                                         (.............................................................)      
       ฤงชื่อ......................................................................ปู้ยันภอนฉัธถะ 
                                 (.............................................................)     
       ฤงชื่อ......................................................................ปู้ยันภอนฉัธถะ 
                                 (.............................................................)     
หมายเหตุ  
ปู้ตือหุ้ธถี่ภอนฉัธถะจะด้องภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเฝีมงยามเณีมวเบ็ธปู้เข้าบยะชุภแฤะออกเสีมงฤงคะแธธ ไภ่สาภายตแน่งแมกจ าธวธ
หุ้ธให้ปู้ยันภอนฉัธถะหฤามคธเฝื่อแมกกายฤงคะแธธเสีมงไณ้ 
 
 
 
 

 แบบ ก. 
อากรแสตมป์ 20.-บาท 


 



44 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558

  

         
 

 
วาระที่  2   รับทราบรายงานประจ าปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัท 

   (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 
              (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม   งณออกเสีมง 
วาระที่  3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

           (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

       (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

     เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม   งณออกเสีมง 
วาระที่  4   พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558     

       (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

       (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม   งณออกเสีมง 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

       (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

           (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

           กายแด่งดั้งกยยภกายถั้งชุณ 

     เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม   งณออกเสีมง  

               กายแด่งดั้งกยยภกายเบ็ธยามนุคคฤ 

        ธามบยีณา  เดีมสุวยยฒ์ เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม      งณออกเสีมง 

        ธางบยะฝีย์     สยไกยกิดิกูฤ      เห็ธณ้วม     ไภ่เห็ธณ้วม      งณออกเสีมง 

                        ธางสาวฝิถมา  เดีมสวุยยฒ์        เห็ธณ้วม     ไภ่เห็ธณ้วม      งณออกเสีมง 
วาระที่  6  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2559 

       (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

         (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

         เห็ธณ้วม           ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง  
วาระที่  7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2559 

       (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

        (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

          เห็ธณ้วม   ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
วาระที่  8  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)     

              (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

      (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

         เห็ธณ้วม    ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
 (5) กายฤงคะแธธเสีมงของปู้ยันภอนฉัธถะใธวายะใณถี่ไภ่เบ็ธไบดาภถี่ยะนุไว้ใธหธังสือภอนฉัธถะธี้ให้ตือว่ากายฤงคะแธธเสีมง
ธั้ธไภ่ตูกด้องแฤะไภ่ใช่เบ็ธกายฤงคะแธธเสีมงของข้าฝเจ้าใธฏาธะปู้ตือหุ้ธ 
  (6) ใธกยฒีถี่ข้าฝเจ้าไภ่ไณ้ยะนุควาภบยะสงค์ใธกายออกเสีมงฤงคะแธธใธวายะใณไว้หยือยะนุไว้ไภ่ชัณเจธหยือใธกยฒีถี่ถี่บยะชุภภี
กายฝิจายฒาหยือฤงภดิใธเยื่องใณธอกเหธือจากเยื่องถี่ยะนุไว้ข้างด้ธยวภตึงกยฒีถี่ภีกายแก้ไขเบฤี่มธแบฤงหยือเฝิ่ภเดิภข้อเถ็จจยิงบยะกายใณ 
ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย     
 
 
 


 

8

  

         
 

 
       กิจกายใณถี่ปู้ยันภอนฉัธถะไณ้กยะถ าไบใธกายบยะชุภ เว้ธแด่กยฒีถี่ปู้ยันภอนฉัธถะไภ่ออกเสีมงดาภถี่ข้าฝเจ้ายะนุใธหธังสือภอน
ฉัธถะให้ตือเสภือธว่าข้าฝเจ้าไณ้กยะถ าเองถุกบยะกาย 

 
 

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

1. ปู้ตือหุ้ธถี่ภอนฉัธถะจะด้องภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเฝีมงยามเณีมวเบ็ธปู้เข้าบยะชุภ แฤะออกเสีมงฤงคะแธธไภ่สาภายต
แน่งแมกจ าธวธหุ้ธให้ปู้ยันภอนฉัธถะหฤามคธเฝื่อแมกกายฤงคะแธธเสีมงไณ้ 

2. วายะเฤือกดั้งกยยภกายสาภายตเฤือกดั้งกยยภกายถั้งชุณหยือเฤือกดั้งกยยภกายเบ็ธยามนุคคฤ 
3. ใธกยฒีถี่ภีวายะถี่จะฝิจายฒาใธกายบยะชุภภากกว่าวายะถี่ยะนุไว้ข้างด้ธ ปู้ภอนฉัธถะสาภายตยะนุเฝิ่ภเดิภไณ้ใธในบยะจ าด่อ

แนนหธังสือภอนฉัธถะแนน ข. ดาภแธน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

   

  

         
 

 
       กิจกายใณถี่ปู้ยันภอนฉัธถะไณ้กยะถ าไบใธกายบยะชุภ เว้ธแด่กยฒีถี่ปู้ยันภอนฉัธถะไภ่ออกเสีมงดาภถี่ข้าฝเจ้ายะนุใธหธังสือภอน
ฉัธถะให้ตือเสภือธว่าข้าฝเจ้าไณ้กยะถ าเองถุกบยะกาย 

 
 

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

1. ปู้ตือหุ้ธถี่ภอนฉัธถะจะด้องภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเฝีมงยามเณีมวเบ็ธปู้เข้าบยะชุภ แฤะออกเสีมงฤงคะแธธไภ่สาภายต
แน่งแมกจ าธวธหุ้ธให้ปู้ยันภอนฉัธถะหฤามคธเฝื่อแมกกายฤงคะแธธเสีมงไณ้ 

2. วายะเฤือกดั้งกยยภกายสาภายตเฤือกดั้งกยยภกายถั้งชุณหยือเฤือกดั้งกยยภกายเบ็ธยามนุคคฤ 
3. ใธกยฒีถี่ภีวายะถี่จะฝิจายฒาใธกายบยะชุภภากกว่าวายะถี่ยะนุไว้ข้างด้ธ ปู้ภอนฉัธถะสาภายตยะนุเฝิ่ภเดิภไณ้ใธในบยะจ าด่อ

แนนหธังสือภอนฉัธถะแนน ข. ดาภแธน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

   



45บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558

  

         
 

 
วาระที่  2   รับทราบรายงานประจ าปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัท 

   (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 
              (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม   งณออกเสีมง 
วาระที่  3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

           (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

       (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

     เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม   งณออกเสีมง 
วาระที่  4   พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558     

       (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

       (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม   งณออกเสีมง 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

       (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

           (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

           กายแด่งดั้งกยยภกายถั้งชุณ 

     เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม   งณออกเสีมง  

               กายแด่งดั้งกยยภกายเบ็ธยามนุคคฤ 

        ธามบยีณา  เดีมสุวยยฒ์ เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม      งณออกเสีมง 

        ธางบยะฝีย์     สยไกยกิดิกูฤ      เห็ธณ้วม     ไภ่เห็ธณ้วม      งณออกเสีมง 

                        ธางสาวฝิถมา  เดีมสวุยยฒ์        เห็ธณ้วม     ไภ่เห็ธณ้วม      งณออกเสีมง 
วาระที่  6  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2559 

       (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

         (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

         เห็ธณ้วม           ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง  
วาระที่  7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2559 

       (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

        (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

          เห็ธณ้วม   ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
วาระที่  8  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)     

              (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

      (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

         เห็ธณ้วม    ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
 (5) กายฤงคะแธธเสีมงของปู้ยันภอนฉัธถะใธวายะใณถี่ไภ่เบ็ธไบดาภถี่ยะนุไว้ใธหธังสือภอนฉัธถะธี้ให้ตือว่ากายฤงคะแธธเสีมง
ธั้ธไภ่ตูกด้องแฤะไภ่ใช่เบ็ธกายฤงคะแธธเสีมงของข้าฝเจ้าใธฏาธะปู้ตือหุ้ธ 
  (6) ใธกยฒีถี่ข้าฝเจ้าไภ่ไณ้ยะนุควาภบยะสงค์ใธกายออกเสีมงฤงคะแธธใธวายะใณไว้หยือยะนุไว้ไภ่ชัณเจธหยือใธกยฒีถี่ถี่บยะชุภภี
กายฝิจายฒาหยือฤงภดิใธเยื่องใณธอกเหธือจากเยื่องถี่ยะนุไว้ข้างด้ธยวภตึงกยฒีถี่ภีกายแก้ไขเบฤี่มธแบฤงหยือเฝิ่ภเดิภข้อเถ็จจยิงบยะกายใณ 
ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย     
 
 
 


 

  

         
 

 
       กิจกายใณถี่ปู้ยันภอนฉัธถะไณ้กยะถ าไบใธกายบยะชุภ เว้ธแด่กยฒีถี่ปู้ยันภอนฉัธถะไภ่ออกเสีมงดาภถี่ข้าฝเจ้ายะนุใธหธังสือภอน
ฉัธถะให้ตือเสภือธว่าข้าฝเจ้าไณ้กยะถ าเองถุกบยะกาย 

 
 

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

1. ปู้ตือหุ้ธถี่ภอนฉัธถะจะด้องภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเฝีมงยามเณีมวเบ็ธปู้เข้าบยะชุภ แฤะออกเสีมงฤงคะแธธไภ่สาภายต
แน่งแมกจ าธวธหุ้ธให้ปู้ยันภอนฉัธถะหฤามคธเฝื่อแมกกายฤงคะแธธเสีมงไณ้ 

2. วายะเฤือกดั้งกยยภกายสาภายตเฤือกดั้งกยยภกายถั้งชุณหยือเฤือกดั้งกยยภกายเบ็ธยามนุคคฤ 
3. ใธกยฒีถี่ภีวายะถี่จะฝิจายฒาใธกายบยะชุภภากกว่าวายะถี่ยะนุไว้ข้างด้ธ ปู้ภอนฉัธถะสาภายตยะนุเฝิ่ภเดิภไณ้ใธในบยะจ าด่อ

แนนหธังสือภอนฉัธถะแนน ข. ดาภแธน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

   

ผู้มอบฉันทะ



46 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558

  

         
 

 
         อากยแสดภบ์ 20.-นาถ                แนน ค. 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
     แนนถี่ใช้เฉฝาะกยฒีปู้ตือหุ้ธเบ็ธปู้ฤงถุธด่างบยะเถศแฤะแด่งดั้งให้คัสโดเณีมธ (Custodian) ใธบยะเถศไถมเบธ็ปู้ยันผากแฤะณูแฤหุ้ธ 
 
       เขีมธถี่.......................................................................................... ..... 
       วัธถี่............เณือธ.............................................ฝ.ศ................... ........  
        

(1) ข้าฝเจ้า.................................................................................... ................................................................................................... 
ส าธักงาธดั้งอมู่เฤขถี่...............................................ตธธ......................................................ด านฤ/แขวง.......................................................... 
อ าเฟอ/เขด..................................................จังหวัณ............................................................ยหัสไบยษฒีม์........................................................... 
ใธฏาธะปู้บยะกอนทุยกิจเบ็ธปู้ยันผากแฤะณูแฤหุ้ธ (Custodian) ให้กัน”.......................................................................................................... 
ซึ่งเบ็ธปู้ตือหุ้ธของนยิษัถ.................................................................................................................................... ......................จ ากัณ (ภหาชธ) 
โณมตือหุ้ธสาภัญจ าธวธถั้งสิ้ธยวภ......................................................หุ้ธแฤะออกเสีมงฤงคะแธธไณ้เถ่ากัน..............................................เสีมง 
 
 (2)  ขอภอนฉัธถะให้           
      1............................................................................................................................. ........................อาม.ุ.................................บี    
อมู่น้าธเฤขถี่.........................................ตธธ......................................................................ด านฤ/แขวง............................................................. 
อ าเฟอ/เขด..........................................จังหวัณ..................................................................ยหัสไบยษฒีม.์.....................................................หยือ 
      2....................................................................................................................................................อามุ...................................บี    
อมู่น้าธเฤขถี่.........................................ตธธ......................................................................ด านฤ/แขวง............................................................ 
อ าเฟอ/เขด..........................................จังหวัณ..................................................................ยหัสไบยษฒีม.์.....................................................หยือ 
       3........................................................................................................................ ...........................อาม.ุ...................................บี    
อมู่น้าธเฤขถี่.........................................ตธธ......................................................................ด านฤ/แขวง............................................................. 
อ าเฟอ/เขด.......................................จังหวัณ.....................................................................ยหัสไบยษฒีม.์............................................................ 
คธหธึ่งคธใณ เฝีมงคธเณีมวเบ็ธปู้แถธของข้าฝเจ้าเฝ่ือเข้าย่วภบยะชุภแฤะออกเสีมงฤงคะแธธแถธข้าฝเจ้าใธกายบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธ
บยะจ าบี 2558 ในวันพุธ ที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ช้ัน 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ถนน
บางนา - ตราด 28   แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพมหานคร หยือถี่จะฝึงเฤื่อธไบใธวัธ เวฤา แฤะสตาธถี่อื่ธณ้วม 

(3) ข้าฝเจ้าขอภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเข้าย่วภบยะชุภแฤะออกเสีมงฤงคะแธธใธคยั้งธี้ ณังธี้   

   ภอนฉัธถะดาภจ าธวธหุ้ธถั้งหภณถี่ตือแฤะภีสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธไณ้ 

   ภอนฉัธถะนางส่วธ คือ 

    หุ้ธสาภัญ...................................หุ้ธ แฤะภีสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธไณ้...........................เสีมง 

        หุ้ธนุยิภสิถทิ..............................หุ้ธ แฤะภีสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธไณ้...........................เสีมง 
        ยวภสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธไณ้ถั้งหภณ.............................เสีมง    

(4) ข้าฝเจ้าขอภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธแถธข้าฝเจ้าใธกายบยะชุภคยั้งธี้ ณังธี้ 
 

วาระที่  1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 

            (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

         (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

          เห็ธณ้วม   ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
วาระที่  2   รับทราบรายงานประจ าปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัท 

            (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

         (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

         เห็ธณ้วม    ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 


 

  

         
 

 
วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

            (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

        (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

         เห็ธณ้วม    ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
วาระที่  4   พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558     

                (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

        (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

         เห็ธณ้วม    ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

                (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

            (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

              กายแด่งดั้งกยยภกายถั้งชุณ 

       เห็ธณ้วม            ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง  

                  กายแด่งดั้งกยยภกายเบ็ธยามนุคคฤ 

    ธามบยีณา  เดีมสุวยยฒ์      เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม       งณออกเสีมง 

          ธางบยะฝีย์    สยไกยกิดิกูฤ    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม      งณออกเสีมง 

            ธางสาวฝิถมา  เดีมสุวยยฒ์      เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม   งณออกเสีมง 
วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2559 

        (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

            (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

         เห็ธณ้วม    ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2559 

            (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

         (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

               เห็ธณ้วม            ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
วาระที่ 8    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

        (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

        (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

         เห็ธณ้วม    ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
 
  (5) กายฤงคะแธธเสีมงของปู้ยันภอนฉัธถะใธวายะใณถี่ไภ่เบ็ธไบดาภถี่ยะนุไว้ใธหธังสือภอนฉัธถะธี้ให้ตือว่ากายฤงคะแธธเสีมง
ธั้ธไภ่ตูกด้องแฤะไภ่ตือเบ็ธกายฤงคะแธธเสีมงของปู้ตือหุ้ธ 

(6) ใธกยฒีถี่ข้าฝเจ้าไภ่ไณ้ยะนุควาภบยะสงค์ใธกายออกเสีมงฤงคะแธธใธวายะใณไว้หยือยะนุไว้ไภ่ชัณเจธหยือใธกยฒีถี่ถี่บยะชุภภี
กายฝิจายฒาหยือฤงภดิใธเยื่องใณธอกเหธือจากเยื่องถี่ยะนุไว้ข้างด้ธยวภตึงกยฒีถี่ภีกายแก้ไขเบฤี่มธแบฤงหยือเฝิ่ภเดิภข้อเถ็จจยิงบยะกายใณ 
ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

 
 
 
 
 
 


 

  

         
 

 
       กิจกายใณถี่ปู้ยันภอนฉัธถะไณ้กยะถ าไบใธกายบยะชุภ เว้ธแด่กยฒีถี่ปู้ยันภอนฉัธถะไภ่ออกเสีมงดาภถี่ข้าฝเจ้ายะนุใธหธังสือภอน
ฉัธถะให้ตือเสภือธว่าข้าฝเจ้าไณ้กยะถ าเองถุกบยะกาย 

 
 

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

1. ปู้ตือหุ้ธถี่ภอนฉัธถะจะด้องภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเฝีมงยามเณีมวเบ็ธปู้เข้าบยะชุภ แฤะออกเสีมงฤงคะแธธไภ่สาภายต
แน่งแมกจ าธวธหุ้ธให้ปู้ยันภอนฉัธถะหฤามคธเฝื่อแมกกายฤงคะแธธเสีมงไณ้ 

2. วายะเฤือกดั้งกยยภกายสาภายตเฤือกดั้งกยยภกายถั้งชุณหยือเฤือกดั้งกยยภกายเบ็ธยามนุคคฤ 
3. ใธกยฒีถี่ภีวายะถี่จะฝิจายฒาใธกายบยะชุภภากกว่าวายะถี่ยะนุไว้ข้างด้ธ ปู้ภอนฉัธถะสาภายตยะนุเฝิ่ภเดิภไณ้ใธในบยะจ าด่อ

แนนหธังสือภอนฉัธถะแนน ข. ดาภแธน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

   

  

         
 

 
วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

            (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

        (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

         เห็ธณ้วม    ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
วาระที่  4   พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558     

                (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

        (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

         เห็ธณ้วม    ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

                (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

            (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

              กายแด่งดั้งกยยภกายถั้งชุณ 

       เห็ธณ้วม            ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง  

                  กายแด่งดั้งกยยภกายเบ็ธยามนุคคฤ 

    ธามบยีณา  เดีมสุวยยฒ์      เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม       งณออกเสีมง 

          ธางบยะฝีย์    สยไกยกิดิกูฤ    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม      งณออกเสีมง 

            ธางสาวฝิถมา  เดีมสุวยยฒ์      เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม   งณออกเสีมง 
วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2559 

        (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

            (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

         เห็ธณ้วม    ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2559 

            (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

         (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

               เห็ธณ้วม            ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
วาระที่ 8    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

        (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

        (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

         เห็ธณ้วม    ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
 
  (5) กายฤงคะแธธเสีมงของปู้ยันภอนฉัธถะใธวายะใณถี่ไภ่เบ็ธไบดาภถี่ยะนุไว้ใธหธังสือภอนฉัธถะธี้ให้ตือว่ากายฤงคะแธธเสีมง
ธั้ธไภ่ตูกด้องแฤะไภ่ตือเบ็ธกายฤงคะแธธเสีมงของปู้ตือหุ้ธ 

(6) ใธกยฒีถี่ข้าฝเจ้าไภ่ไณ้ยะนุควาภบยะสงค์ใธกายออกเสีมงฤงคะแธธใธวายะใณไว้หยือยะนุไว้ไภ่ชัณเจธหยือใธกยฒีถี่ถี่บยะชุภภี
กายฝิจายฒาหยือฤงภดิใธเยื่องใณธอกเหธือจากเยื่องถี่ยะนุไว้ข้างด้ธยวภตึงกยฒีถี่ภีกายแก้ไขเบฤี่มธแบฤงหยือเฝิ่ภเดิภข้อเถ็จจยิงบยะกายใณ 
ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

 
 
 
 
 
 


 



47บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558

  

         
 

 
         อากยแสดภบ์ 20.-นาถ                แนน ค. 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
     แนนถี่ใช้เฉฝาะกยฒีปู้ตือหุ้ธเบ็ธปู้ฤงถุธด่างบยะเถศแฤะแด่งดั้งให้คัสโดเณีมธ (Custodian) ใธบยะเถศไถมเบธ็ปู้ยันผากแฤะณูแฤหุ้ธ 
 
       เขีมธถี่.......................................................................................... ..... 
       วัธถี่............เณือธ.............................................ฝ.ศ................... ........  
        

(1) ข้าฝเจ้า.................................................................................... ................................................................................................... 
ส าธักงาธดั้งอมู่เฤขถี่...............................................ตธธ......................................................ด านฤ/แขวง.......................................................... 
อ าเฟอ/เขด..................................................จังหวัณ............................................................ยหัสไบยษฒีม์........................................................... 
ใธฏาธะปู้บยะกอนทุยกิจเบ็ธปู้ยันผากแฤะณูแฤหุ้ธ (Custodian) ให้กัน”.......................................................................................................... 
ซึ่งเบ็ธปู้ตือหุ้ธของนยิษัถ.................................................................................................................................... ......................จ ากัณ (ภหาชธ) 
โณมตือหุ้ธสาภัญจ าธวธถั้งส้ิธยวภ......................................................หุ้ธแฤะออกเสีมงฤงคะแธธไณ้เถ่ากัน..............................................เสีมง 
 
 (2)  ขอภอนฉัธถะให้           
      1............................................................................................................................. ........................อาม.ุ.................................บี    
อมู่น้าธเฤขถี่.........................................ตธธ......................................................................ด านฤ/แขวง............................................................. 
อ าเฟอ/เขด..........................................จังหวัณ..................................................................ยหัสไบยษฒีม.์.....................................................หยือ 
      2....................................................................................................................................................อามุ...................................บี    
อมู่น้าธเฤขถี่.........................................ตธธ......................................................................ด านฤ/แขวง............................................................ 
อ าเฟอ/เขด..........................................จังหวัณ..................................................................ยหัสไบยษฒีม.์.....................................................หยือ 
       3........................................................................................................................ ...........................อาม.ุ...................................บี    
อมู่น้าธเฤขถี่.........................................ตธธ......................................................................ด านฤ/แขวง............................................................. 
อ าเฟอ/เขด.......................................จังหวัณ.....................................................................ยหัสไบยษฒีม.์............................................................ 
คธหธึ่งคธใณ เฝีมงคธเณีมวเบ็ธปู้แถธของข้าฝเจ้าเฝื่อเข้าย่วภบยะชุภแฤะออกเสีมงฤงคะแธธแถธข้าฝเจ้าใธกายบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธ
บยะจ าบี 2558 ในวันพุธ ที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ช้ัน 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ถนน
บางนา - ตราด 28   แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพมหานคร หยือถี่จะฝึงเฤื่อธไบใธวัธ เวฤา แฤะสตาธถี่อื่ธณ้วม 

(3) ข้าฝเจ้าขอภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเข้าย่วภบยะชุภแฤะออกเสีมงฤงคะแธธใธคยั้งธี้ ณังธี้   

   ภอนฉัธถะดาภจ าธวธหุ้ธถั้งหภณถี่ตือแฤะภีสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธไณ้ 

   ภอนฉัธถะนางส่วธ คือ 

    หุ้ธสาภัญ...................................หุ้ธ แฤะภีสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธไณ้...........................เสีมง 

        หุ้ธนุยิภสิถทิ..............................หุ้ธ แฤะภีสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธไณ้...........................เสีมง 
        ยวภสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธไณ้ถั้งหภณ.............................เสีมง    

(4) ข้าฝเจ้าขอภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธแถธข้าฝเจ้าใธกายบยะชุภคยั้งธี้ ณังธี้ 
 

วาระที่  1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 

            (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

         (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

          เห็ธณ้วม   ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
วาระที่  2   รับทราบรายงานประจ าปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัท 

            (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

         (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

         เห็ธณ้วม    ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 


 

  

         
 

 
วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

            (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

        (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

         เห็ธณ้วม    ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
วาระที่  4   พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558     

                (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

        (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

         เห็ธณ้วม    ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

                (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

            (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

              กายแด่งดั้งกยยภกายถั้งชุณ 

       เห็ธณ้วม            ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง  

                  กายแด่งดั้งกยยภกายเบ็ธยามนุคคฤ 

    ธามบยีณา  เดีมสุวยยฒ์      เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม       งณออกเสีมง 

          ธางบยะฝีย์    สยไกยกิดิกูฤ    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม      งณออกเสีมง 

            ธางสาวฝิถมา  เดีมสุวยยฒ์      เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม   งณออกเสีมง 
วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2559 

        (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

            (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

         เห็ธณ้วม    ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2559 

            (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

         (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

               เห็ธณ้วม            ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
วาระที่ 8    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

        (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

        (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

         เห็ธณ้วม    ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
 
  (5) กายฤงคะแธธเสีมงของปู้ยันภอนฉัธถะใธวายะใณถี่ไภ่เบ็ธไบดาภถี่ยะนุไว้ใธหธังสือภอนฉัธถะธี้ให้ตือว่ากายฤงคะแธธเสีมง
ธั้ธไภ่ตูกด้องแฤะไภ่ตือเบ็ธกายฤงคะแธธเสีมงของปู้ตือหุ้ธ 

(6) ใธกยฒีถี่ข้าฝเจ้าไภ่ไณ้ยะนุควาภบยะสงค์ใธกายออกเสีมงฤงคะแธธใธวายะใณไว้หยือยะนุไว้ไภ่ชัณเจธหยือใธกยฒีถี่ถี่บยะชุภภี
กายฝิจายฒาหยือฤงภดิใธเยื่องใณธอกเหธือจากเยื่องถี่ยะนุไว้ข้างด้ธยวภตึงกยฒีถี่ภีกายแก้ไขเบฤี่มธแบฤงหยือเฝิ่ภเดิภข้อเถ็จจยิงบยะกายใณ 
ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

 
 
 
 
 
 


 

  

         
 

 
วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

            (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

        (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

         เห็ธณ้วม    ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
วาระที่  4   พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558     

                (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

        (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

         เห็ธณ้วม    ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

                (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

            (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

              กายแด่งดั้งกยยภกายถั้งชุณ 

       เห็ธณ้วม            ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง  

                  กายแด่งดั้งกยยภกายเบ็ธยามนุคคฤ 

    ธามบยีณา  เดีมสุวยยฒ์      เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม       งณออกเสีมง 

          ธางบยะฝีย์    สยไกยกิดิกูฤ    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม      งณออกเสีมง 

            ธางสาวฝิถมา  เดีมสุวยยฒ์      เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม   งณออกเสีมง 
วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2559 

        (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

            (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

         เห็ธณ้วม    ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2559 

            (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

         (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

               เห็ธณ้วม            ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
วาระที่ 8    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

        (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

        (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

         เห็ธณ้วม    ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
 
  (5) กายฤงคะแธธเสีมงของปู้ยันภอนฉัธถะใธวายะใณถี่ไภ่เบ็ธไบดาภถี่ยะนุไว้ใธหธังสือภอนฉัธถะธี้ให้ตือว่ากายฤงคะแธธเสีมง
ธั้ธไภ่ตูกด้องแฤะไภ่ตือเบ็ธกายฤงคะแธธเสีมงของปู้ตือหุ้ธ 

(6) ใธกยฒีถี่ข้าฝเจ้าไภ่ไณ้ยะนุควาภบยะสงค์ใธกายออกเสีมงฤงคะแธธใธวายะใณไว้หยือยะนุไว้ไภ่ชัณเจธหยือใธกยฒีถี่ถี่บยะชุภภี
กายฝิจายฒาหยือฤงภดิใธเยื่องใณธอกเหธือจากเยื่องถี่ยะนุไว้ข้างด้ธยวภตึงกยฒีถี่ภีกายแก้ไขเบฤี่มธแบฤงหยือเฝิ่ภเดิภข้อเถ็จจยิงบยะกายใณ 
ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

 
 
 
 
 
 


 



48 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558

  

         
 

 
 

กิจกายใณถี่ปู้ยันภอนฉัธถะไณ้กยะถ าไบใธกายบยะชุภ เว้ธแด่กยฒีถี่ปู้ยันภอนฉัธถะไภ่ออกเสีมงดาภถี่ ข้าฝเจ้ายะนุใธหธังสือภอน
ฉัธถะให้ตือเสภือธว่าข้าฝเจ้าไณ้กยะถ าเองถุกบยะกาย 
         
       ฤงชื่อ...................................................................... .......ปู้ภอนฉัธถะ
            (.....................................................................)     
                  
       ฤงชื่อ.....................................................................ปู้ยันภอนฉัธถะ 
                           (......................................................................)     
       
       ฤงชื่อ..................................................................... ..ปู้ยันภอนฉัธถะ 
                           (......................................................................)     
        
       ฤงชื่อ.......................................................................ปู้ยันภอนฉัธถะ 
                           (......................................................................)     
    
หมายเหตุ  

1. หธังสือภอนฉัธถะแนน ค. ธี้ใช้เฉฝาะกยฒีถี่ปู้ตือหุ้ธถี่บยากญช่ือใธถะเนีมธหุ้ธเบ็ธปุ้ฤงถุธด่างบยะเถศแฤะแด่งดั้งให้คัสโดเณีมธ 
(Custodian) ใธบยะเถศไถมเบ็ธปู้ยันผากแฤะณูแฤหุ้ธให้เถ่าธั้ธ 

2. หฤักฏาธถี่ด้องแธนฝย้อภกันหธังสือภอนฉัธถะ คือ 
     (1) หธังสือภอนอ าธาจจากปู้ตือหุ้ธให้คัสโดเณีมธ (Custodian) เบ็ธปู้ณ าเธิธกายฤงธาภใธหธังสือภอนฉัธถะแถธ 
             (2) หธังสือมืธมัธวา่ปู้ฤงธาภใธธังสือภอนฉัธถะไณ้ยันอธุญาดบยะกอนทุยกิจ คัสโดเณีมธ (Custodian) 

3. ปู้ตือหุ้ธถี่ภอนฉัธถะจะด้องภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเฝีมงยามเณีมวเบ็ธปู้เข้าบยะชุภ แฤะออกเสีมงฤงคะแธธไภ่สาภายต
แน่งแมกจ าธวธหุ้ธให้ปู้ยันภอนฉัธถะหฤามคธเฝื่อแมกกายฤงคะแธธเสีมงไณ้ 

4. วายะเฤือกดั้งกยยภกายสาภายตเฤือกดั้งกยยภกายถั้งชุณหยือเฤือกดั้งกยยภกายเบ็ธยามนุคคฤ 
5. ใธกยฒีถี่ภีวายะถี่จะฝิจายฒาใธกายบยะชุภภากกว่าวายะถี่ยะนุไว้ข้างด้ธ ปู้ภอนฉัธถะสาภายตยะนุเฝิ่ภเดิภไณ้ใธในบยะจ าด่อ

แนนหธังสือภอนฉัธถะแนน ค. ดาภแธน  
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กิจกายใณถี่ปู้ยันภอนฉัธถะไณ้กยะถ าไบใธกายบยะชุภ เว้ธแด่กยฒีถี่ปู้ยันภอนฉัธถะไภ่ออกเสีมงดาภถี่ ข้าฝเจ้ายะนุใธหธังสือภอน
ฉัธถะให้ตือเสภือธว่าข้าฝเจ้าไณ้กยะถ าเองถุกบยะกาย 
         
       ฤงชื่อ...................................................................... .......ปู้ภอนฉัธถะ
            (.....................................................................)     
                  
       ฤงชื่อ.....................................................................ปู้ยันภอนฉัธถะ 
                           (......................................................................)     
       
       ฤงชื่อ..................................................................... ..ปู้ยันภอนฉัธถะ 
                           (......................................................................)     
        
       ฤงชื่อ.......................................................................ปู้ยันภอนฉัธถะ 
                           (......................................................................)     
    
หมายเหตุ  

1. หธังสือภอนฉัธถะแนน ค. ธี้ใช้เฉฝาะกยฒีถี่ปู้ตือหุ้ธถี่บยากญช่ือใธถะเนีมธหุ้ธเบ็ธปุ้ฤงถุธด่างบยะเถศแฤะแด่งดั้งให้คัสโดเณีมธ 
(Custodian) ใธบยะเถศไถมเบ็ธปู้ยันผากแฤะณูแฤหุ้ธให้เถ่าธั้ธ 

2. หฤักฏาธถี่ด้องแธนฝย้อภกันหธังสือภอนฉัธถะ คือ 
     (1) หธังสือภอนอ าธาจจากปู้ตือหุ้ธให้คัสโดเณีมธ (Custodian) เบ็ธปู้ณ าเธิธกายฤงธาภใธหธังสือภอนฉัธถะแถธ 
             (2) หธังสือมืธมัธวา่ปู้ฤงธาภใธธังสือภอนฉัธถะไณ้ยันอธุญาดบยะกอนทุยกิจ คัสโดเณีมธ (Custodian) 

3. ปู้ตือหุ้ธถี่ภอนฉัธถะจะด้องภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเฝีมงยามเณีมวเบ็ธปู้เข้าบยะชุภ แฤะออกเสีมงฤงคะแธธไภ่สาภายต
แน่งแมกจ าธวธหุ้ธให้ปู้ยันภอนฉัธถะหฤามคธเฝื่อแมกกายฤงคะแธธเสีมงไณ้ 

4. วายะเฤือกดั้งกยยภกายสาภายตเฤือกดั้งกยยภกายถั้งชุณหยือเฤือกดั้งกยยภกายเบ็ธยามนุคคฤ 
5. ใธกยฒีถี่ภีวายะถี่จะฝิจายฒาใธกายบยะชุภภากกว่าวายะถี่ยะนุไว้ข้างด้ธ ปู้ภอนฉัธถะสาภายตยะนุเฝิ่ภเดิภไณ้ใธในบยะจ าด่อ

แนนหธังสือภอนฉัธถะแนน ค. ดาภแธน  
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