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    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่ ส านักงานเลขานุการบริษัท 
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     ทะเบียนเลขที่ 0107537001986 
 

ที่ สล. 018/2561 
       15 มีนาคม 2561 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย       1.    CD รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงินส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
2. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่3-6 
3. ค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 
4. ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
5. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 
6. ข้อบังคับบรษิัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
7. แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม 
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
9. ซองธุรกิจตอบรับ เพื่อจัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัท (กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ) 
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ที่ต้องน ามาประชุม) 

 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้ ก าหนดวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจ าปี  2560                 
ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ซอยบางนา - ตราด 28      
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้ :-     
 
วาระที่ 1   รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานปี 2560 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 และ  
ข้อ 43 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญประจ าปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและต้องจัดส่งรายงานประจ าปีของคณะกรรมการพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ บริษัทฯได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและ
การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปี 2560 ของบริษัท   
ตามเอกสารแนบ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : วาระน้ีเป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ 
 
 
 
 

   

         
 

 
วาระที่ 2   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42            
ซึง่ก าหนดให้บริษัท ต้องจดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีของบริษัท
เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบก่อนน าเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
ประจ าปี 2560 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
ส านักงาน อีวาย จ ากัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 และปี 2560 โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 

                                              ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษัท  
                   หน่วย : ล้านบาท 

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2560 2559 2560 2559 
สนิทรัพย์รวม 4,217 4,741 4,241 5,013 
หนีส้นิรวม 2,188 2,536 1,605 1,942 
รายได้รวม 2,951 2,915 2,285 2,302 
ก าไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (161) (283) (419) (1) 
ก าไรสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) (0.4044) 

    
(0.7083) (1.0509) (0.0033) 

 

 โดยมีรายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม        
ในครั้งนี้ ตามเอกสารแนบ 

 
 
วาระที่ 3   รับทราบการงดจ่ายเงินปนัผลประจ าปี 2560 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ส าหรับปี 2560 ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ มีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน
419.25 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ ตามนยัมาตรา 115 แห่ง
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 44  

 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไมเ่กินร้อยละ 60 ของก าไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดย
คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาถึงก าไรจากการด าเนินงาน เงินทนุหมนุเวียน เงินลงทนุในสนิทรัพย์ถาวร 
เง่ือนไขทางการเงิน และการตัง้ส ารองทนุตามที่กฎหมายก าหนด ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต 

 

1 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
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วาระที่ 2   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42            
ซึง่ก าหนดให้บริษัท ต้องจดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีของบริษัท
เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบก่อนน าเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
ประจ าปี 2560 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
ส านักงาน อีวาย จ ากัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 และปี 2560 โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 

                                              ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษัท  
                   หน่วย : ล้านบาท 

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2560 2559 2560 2559 
สนิทรัพย์รวม 4,217 4,741 4,241 5,013 
หนีส้นิรวม 2,188 2,536 1,605 1,942 
รายได้รวม 2,951 2,915 2,285 2,302 
ก าไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (161) (283) (419) (1) 
ก าไรสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) (0.4044) 

    
(0.7083) (1.0509) (0.0033) 

 

 โดยมีรายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม        
ในครั้งนี้ ตามเอกสารแนบ 

 
 
วาระที่ 3   รับทราบการงดจ่ายเงินปนัผลประจ าปี 2560 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ส าหรับปี 2560 ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ มีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน
419.25 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ ตามนยัมาตรา 115 แห่ง
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 44  

 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไมเ่กินร้อยละ 60 ของก าไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดย
คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาถึงก าไรจากการด าเนินงาน เงินทนุหมนุเวียน เงินลงทนุในสนิทรัพย์ถาวร 
เง่ือนไขทางการเงิน และการตัง้ส ารองทนุตามที่กฎหมายก าหนด ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต 

 

   

         
 

              
     ทะเบียนเลขที่ 0107537001986 
 

ที่ สล. 018/2561 
       15 มีนาคม 2561 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย       1.    CD รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงินส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
2. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่3-6 
3. ค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 
4. ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
5. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 
6. ข้อบังคับบรษิัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
7. แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม 
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
9. ซองธุรกิจตอบรับ เพื่อจัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัท (กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ) 
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ที่ต้องน ามาประชุม) 

 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้ ก าหนดวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจ าปี  2560                 
ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ซอยบางนา - ตราด 28      
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้ :-     
 
วาระที่ 1   รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานปี 2560 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 และ  
ข้อ 43 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญประจ าปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและต้องจัดส่งรายงานประจ าปีของคณะกรรมการพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ บริษัทฯได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและ
การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปี 2560 ของบริษัท   
ตามเอกสารแนบ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : วาระน้ีเป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ 
 
 
 
 

1 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560



   

         
 

              
     ทะเบียนเลขที่ 0107537001986 
 

ที่ สล. 018/2561 
       15 มีนาคม 2561 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย       1.    CD รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงินส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
2. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่3-6 
3. ค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 
4. ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
5. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 
6. ข้อบังคับบรษิัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
7. แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม 
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
9. ซองธุรกิจตอบรับ เพื่อจัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัท (กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ) 
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ที่ต้องน ามาประชุม) 

 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้ ก าหนดวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจ าปี  2560                 
ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ซอยบางนา - ตราด 28      
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้ :-     
 
วาระที่ 1   รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานปี 2560 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 และ  
ข้อ 43 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญประจ าปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและต้องจัดส่งรายงานประจ าปีของคณะกรรมการพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ บริษัทฯได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและ
การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปี 2560 ของบริษัท   
ตามเอกสารแนบ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : วาระน้ีเป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ 
 
 
 
 

   

         
 

 
วาระที่ 2   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42            
ซึง่ก าหนดให้บริษัท ต้องจดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีของบริษัท
เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบก่อนน าเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
ประจ าปี 2560 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
ส านักงาน อีวาย จ ากัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 และปี 2560 โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 

                                              ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษัท  
                   หน่วย : ล้านบาท 

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2560 2559 2560 2559 
สนิทรัพย์รวม 4,217 4,741 4,241 5,013 
หนีส้นิรวม 2,188 2,536 1,605 1,942 
รายได้รวม 2,951 2,915 2,285 2,302 
ก าไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (161) (283) (419) (1) 
ก าไรสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) (0.4044) 

    
(0.7083) (1.0509) (0.0033) 

 

 โดยมีรายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม        
ในครั้งนี้ ตามเอกสารแนบ 

 
 
วาระที่ 3   รับทราบการงดจ่ายเงินปนัผลประจ าปี 2560 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ส าหรับปี 2560 ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ มีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน
419.25 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ ตามนยัมาตรา 115 แห่ง
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 44  

 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไมเ่กินร้อยละ 60 ของก าไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดย
คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาถึงก าไรจากการด าเนินงาน เงินทนุหมนุเวียน เงินลงทนุในสนิทรัพย์ถาวร 
เง่ือนไขทางการเงิน และการตัง้ส ารองทนุตามที่กฎหมายก าหนด ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต 

 

1 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
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วาระที่ 2   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42            
ซึง่ก าหนดให้บริษัท ต้องจดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีของบริษัท
เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบก่อนน าเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
ประจ าปี 2560 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
ส านักงาน อีวาย จ ากัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 และปี 2560 โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 

                                              ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษัท  
                   หน่วย : ล้านบาท 

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2560 2559 2560 2559 
สนิทรัพย์รวม 4,217 4,741 4,241 5,013 
หนีส้นิรวม 2,188 2,536 1,605 1,942 
รายได้รวม 2,951 2,915 2,285 2,302 
ก าไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (161) (283) (419) (1) 
ก าไรสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) (0.4044) 

    
(0.7083) (1.0509) (0.0033) 

 

 โดยมีรายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม        
ในครั้งนี้ ตามเอกสารแนบ 

 
 
วาระที่ 3   รับทราบการงดจ่ายเงินปนัผลประจ าปี 2560 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ส าหรับปี 2560 ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ มีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน
419.25 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ ตามนยัมาตรา 115 แห่ง
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 44  

 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไมเ่กินร้อยละ 60 ของก าไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดย
คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาถึงก าไรจากการด าเนินงาน เงินทนุหมนุเวียน เงินลงทนุในสนิทรัพย์ถาวร 
เง่ือนไขทางการเงิน และการตัง้ส ารองทนุตามที่กฎหมายก าหนด ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต 

 

   

         
 

              
     ทะเบียนเลขที่ 0107537001986 
 

ที่ สล. 018/2561 
       15 มีนาคม 2561 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย       1.    CD รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงินส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
2. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่3-6 
3. ค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 
4. ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
5. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 
6. ข้อบังคับบรษิัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
7. แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม 
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
9. ซองธุรกิจตอบรับ เพื่อจัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัท (กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ) 
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ที่ต้องน ามาประชุม) 

 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้ ก าหนดวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจ าปี  2560                 
ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ซอยบางนา - ตราด 28      
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้ :-     
 
วาระที่ 1   รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานปี 2560 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 และ  
ข้อ 43 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญประจ าปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและต้องจัดส่งรายงานประจ าปีของคณะกรรมการพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ บริษัทฯได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและ
การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปี 2560 ของบริษัท   
ตามเอกสารแนบ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : วาระน้ีเป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ 
 
 
 
 

2บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560



   

         
 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจ าปีส าหรับ          
ผลการด าเนินงานปี 2560  
  
ทัง้นี ไ้ด้ เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจ าปี  2556 - 2560 เพื่อประกอบการพิจารณาตาม         
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 3 

 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ด้วยข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 19 ก าหนดให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสาม หรือจ านวน 3 คน จากจ านวน

กรรมการทัง้หมดของบริษัทที่มีอยู่ 10 คน จะต้องพ้นต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปีทุกปี จึงต้องเสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดย    
ผู้ ถือหุ้นสามารถแตง่ตัง้กรรมการท่ีครบวาระกลบัเข้ารับต าแหนง่ตอ่อีกวาระก็ได้ โดยคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการ     
ทัง้ 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษั ท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้            
จึงเห็นควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง 

 

บริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการผา่นทาง 
Website ของบริษัทฯ ในช่วงเดือนตุลาคม  - ธันวาคม ของทุกปี หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการและ    
การออกเสียงลงคะแนน ดรูายละเอียดได้ท่ีข้อบงัคับบริษัทข้อที่ 16, 17 และ 18 ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น
เสนอช่ือบคุคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่าควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบ
ก าหนดต้องออกตามวาระจ านวน 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปน้ี 

     1) นายปราโมทย ์ เตียสุวรรณ ์
2) นายวีระชัย ตันติกุล 

     3) นางรวฐิา พงศ์นุชติ 
 

ทัง้นี ้ข้อมลูประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการทัง้ที่เสนอเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ
และแต่งตัง้เข้าใหม่  อีกทัง้คุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ                    
มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด  ดังปรากฏตาม        
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4  
 
 
 
 

 

 

   

         
 

วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: หลกัเกณฑ์การพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน ให้พิจารณา จากผลประกอบการของบริษัท และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ผลงานและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแตล่ะทา่นมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา  

 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงขอ
เสนอผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 จ านวนวงเงินไม่เกิน          
12.0 ล้านบาท และเห็นควรให้รายงานการจ่ายผลตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
บริหารในปี 2561 ให้ที่ประชมุรับทราบดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 

 

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทน 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:    ตามบทบญัญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
สามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ทัง้นีค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2561 และเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2561 และก าหนด
คา่ตอบแทน โดยเสนอแตง่ตัง้ นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3844 
หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4523 หรือ นายฉัตรชัย           
เกษมศรีธนาวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2.83 
ล้านบาท  ในกรณีที่ผู้ สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ      
งบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ และมีคา่บริการอื่นรวมจ านวนเงินไมเ่กิน 0.32 ล้านบาท 
รวมทัง้สิน้เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 3.15 ล้านบาท 

 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด มีเครือข่ายครอบคลุมเป็นที่
ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะท าให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล             
โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอเข้ามาในปี 2561 มีความสมเหตุสมผล และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายรวมถึงบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทแต่อย่างใด พร้อมทั้งเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตา่งๆ จึงมีมติให้น าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้  
1) นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3844 หรือ 

(เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2558) 
2) นางชลรส   สนัติอศัวราภรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ 

(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 
 

3 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560



   

         
 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจ าปีส าหรับ          
ผลการด าเนินงานปี 2560  
  
ทัง้นี ไ้ด้ เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจ าปี  2556 - 2560 เพื่อประกอบการพิจารณาตาม         
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 3 

 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ด้วยข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 19 ก าหนดให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสาม หรือจ านวน 3 คน จากจ านวน

กรรมการทัง้หมดของบริษัทที่มีอยู่ 10 คน จะต้องพ้นต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปีทุกปี จึงต้องเสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ โดย    
ผู้ ถือหุ้นสามารถแตง่ตัง้กรรมการท่ีครบวาระกลบัเข้ารับต าแหนง่ตอ่อีกวาระก็ได้ โดยคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการ     
ทัง้ 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษั ท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้            
จึงเห็นควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง 

 

บริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการผา่นทาง 
Website ของบริษัทฯ ในช่วงเดือนตุลาคม  - ธันวาคม ของทุกปี หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการและ    
การออกเสียงลงคะแนน ดรูายละเอียดได้ท่ีข้อบงัคับบริษัทข้อท่ี 16, 17 และ 18 ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น
เสนอช่ือบคุคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่าควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบ
ก าหนดต้องออกตามวาระจ านวน 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปน้ี 

     1) นายปราโมทย ์ เตียสุวรรณ ์
2) นายวีระชัย ตันติกุล 

     3) นางรวฐิา พงศ์นุชติ 
 

ทัง้นี ้ข้อมลูประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการทัง้ที่เสนอเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ
และแต่งตัง้เข้าใหม่  อีกทัง้คุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ                    
มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ ท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด  ดังปรากฏตาม        
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4  
 
 
 
 

 

 

   

         
 

วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: หลกัเกณฑ์การพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน ให้พิจารณา จากผลประกอบการของบริษัท และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ผลงานและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแตล่ะทา่นมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา  

 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงขอ
เสนอผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 จ านวนวงเงินไม่เกิน          
12.0 ล้านบาท และเห็นควรให้รายงานการจ่ายผลตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
บริหารในปี 2561 ให้ที่ประชมุรับทราบดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 

 

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทน 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:    ตามบทบญัญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
สามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ทัง้นีค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2561 และเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2561 และก าหนด
คา่ตอบแทน โดยเสนอแตง่ตัง้ นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3844 
หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4523 หรือ นายฉัตรชัย           
เกษมศรีธนาวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2.83 
ล้านบาท  ในกรณีท่ีผู้ สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ      
งบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ และมีคา่บริการอื่นรวมจ านวนเงินไมเ่กิน 0.32 ล้านบาท 
รวมทัง้สิน้เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 3.15 ล้านบาท 

 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด มีเครือข่ายครอบคลุมเป็นที่
ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะท าให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล             
โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอเข้ามาในปี 2561 มีความสมเหตุสมผล และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายรวมถึงบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทแต่อย่างใด พร้อมทั้งเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตา่งๆ จึงมีมติให้น าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้  
1) นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3844 หรือ 

(เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2558) 
2) นางชลรส   สนัติอศัวราภรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ 

(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 
 

4บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560



   

         
 

3)    นายฉตัรชยั           เกษมศรีธนาวฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5813 
 (ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

 

แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 และก าหนดค่าสอบบญัชี
ประจ าปีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2.83 ล้านบาท และค่าบริการอื่นรวมจ านวนเงินไม่เกิน 0.32 ล้านบาท  
รวมทัง้สิน้เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3.15 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่
ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทัง้นีไ้ด้แนบ      
คา่สอบบญัชีเพื่อประกอบการพิจารณาตาม เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6 

 

วาระที ่7   พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามบทบัญญัติมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดไว้ว่า               

“ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้           
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้” 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของ      
ผู้ถือหุ้น ด้วยเจตน์จ านงค์ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิที่จะร่วมเสนอวาระส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น     
จึงเห็นควรให้เปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในช่วง เดือน      
ตุลาคม - ธันวาคม ของทุกปี โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนท่ีผู้ถือหุ้นจะจัดท า
เป็นหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทในภายหลัง  และหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่                 
ผู้ถือหุ้นเสนอโดยมีมติไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัท และผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการประชุม และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง
ในวันประชุม ทัง้นีใ้นการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 นี ้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น
ในครัง้นีแ้ต่อย่างใดคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ ถือหุ้ น  เพื่อสิทธิและ       
ความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้ นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นได้ส่งค าถามล่วงหน้าและการให้ผู้ ถือหุ้ น          
ได้เสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้ นในช่วงเวลาเดียวกัน           
กับการเสนอวาระการประชุมดังกล่าว โดยคณะกรรมการพิจารณาตอบค าถามของผู้ ถือหุ้ นผ่าน     
เว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบอีกครัง้ในวนัประชมุ

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าว โดยพร้อมเพรียงกนั ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียน
ตัง้แต่เวลา 13.00 น. ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครัง้นี ้กรุณาน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการ หรือใบขบัขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม  หากเป็นผู้ ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล กรุณาน าหนงัสือรับรองพร้อมรับรองส าเนา        
ให้ถกูต้อง 

หากผู้ ถือหุ้ นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและ               
ลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี  ้และปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อย ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม            
จะต้องน าเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น ตามรายละเอียดที่แจ้ งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3  และ                
สง่มอบให้เลขานกุารบริษัทก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

   

         
 

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ แต่มีความประสงค์     
จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทนโปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุช่ือ  นายวีระชัย ตันติกุล           
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ หรือ นางรวิฐา พงศ์นชิุต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 
หรือ นายจ านงค์ วฒันเกส กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้ รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะดังกล่าว  
พร้อมเอกสารประกอบไปท่ี บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเลขานกุารบริษัท เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้ 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 และให้ถึงบริษัทก่อนวนัท่ี 18 เมษายน 2561 จกัเป็นพระคณุยิ่ง  

 
นอกจากนัน้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้บริการรถรับ - สง่ โดยมีจุดนดัพบที่สนามกีฬาภตูิอนนัต์ ระยะหา่ง

จากทางลงสถานีรถไฟฟ้า  BTS (บางนา) ประมาณ 20 เมตร ในช่วงเวลา 12.30 น. – 14.30 น. โดยสามารถติดต่อพนักงานขับรถ                      
ได้ที่นายสะอาด ประเสริฐศรี เบอร์โทร. 081-756-0001 และ/หรือ นายศภุฤกษ์  เถลิงสขุ เบอรโทร. 094-568-9454และสามารถแจ้งลว่งหน้า
ส าหรับการใช้บริการรถรับ - ส่งของบริษัทฯ ได้ที่ส านกังานเลขานุการบริษัท โทร 0-2769-9403 (สายตรง) หรือ 0-2769-9431 (สายตรง) หรือ       
0-2769-9436 (สายตรง) หรือ 0-2769-9999, 0-2361-3311 ตอ่ 403, 431, 436 รวมทัง้บริษัทฯ ได้จดัท าแผนท่ีตัง้บริษัทฯ ส าหรับทา่นท่ีประสงค์
จะเดินทางมาประชมุด้วยตนเอง  

 
ส าหรับประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นปี 2560 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่แจกของช าร่วยให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายต่อต้าน       

การคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงจดัอาหารวา่งไว้เลีย้งรับรองส าหรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ท่ีมาร่วมประชมุ  
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
  
 

                             สนุนัทา    เตียสวุรรณ์ 
                                   กรรมการบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส านักงานเลขานุการบริษัท  
     นายดษิุต จงสทุธนามณี  โทร. 0-2769-9431 (สายตรง), 0-2769-9999 หรือ 0-2361-3311 ตอ่ 431 
     นางสาวพชัรพร สอนศิริ  โทร. 0-2769-9403 (สายตรง), 0-2769-9999 หรือ 0-2361-3311 ตอ่ 403 
     นางสาวฤตมิา  ธ ารงสานต์ โทร. 0-2769-9436 (สายตรง), 0-2769-9999 หรือ 0-2361-3311 ตอ่ 436 
 
 
 

5 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560



3) นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5813
(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ)

แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 และก าหนดค่าสอบบญัชี
ประจ าปีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2.83 ล้านบาท และค่าบริการอื่นรวมจ านวนเงินไม่เกิน 0.32 ล้านบาท
รวมทัง้สิน้เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3.15 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่
ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทัง้นีไ้ด้แนบ
คา่สอบบญัชีเพื่อประกอบการพิจารณาตาม เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6

วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามบทบัญญัติมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดไว้ว่า

“ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของ
ผู้ถือหุ้น ด้วยเจตน์จ านงค์ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิที่จะร่วมเสนอวาระสาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
จึงเห็นควรให้เปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในช่วง เดือน
ตุลาคม - ธันวาคม ของทุกปี โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนท่ีผู้ถือหุ้นจะจัดท า
เป็นหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทในภายหลัง และหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่
ผู้ถือหุ้นเสนอโดยมีมติไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัท และผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการประชุม และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง
ในวันประชุม ทัง้นีใ้นการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 นี ้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น
ในครัง้นีแ้ต่อย่างใดคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ ถือหุ้ น เพื่อสิทธิและ
ความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้ นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นได้ส่งค าถามล่วงหน้าและการให้ผู้ ถือหุ้ น
ได้เสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้ นในช่วงเวลาเดียวกัน
กับการเสนอวาระการประชุมดังกล่าว โดยคณะกรรมการพิจารณาตอบค าถามของผู้ ถือหุ้ นผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบอีกครัง้ในวนัประชมุ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าว โดยพร้อมเพรียงกนั ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียน
ตัง้แต่เวลา 13.00 น. ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครัง้นี ้ กรุณาน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการ หรือใบขบัขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากเป็นผู้ ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล กรุณาน าหนงัสือรับรองพร้อมรับรองส าเนา
ให้ถกูต้อง

หากผู้ ถือหุ้ นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและ
ลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี ้ และปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อย ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม
จะต้องน าเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น ตามรายละเอียดที่แจ้ งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 และ
สง่มอบให้เลขานกุารบริษัทก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ แต่มีความประสงค์     
จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทนโปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุช่ือ  นายวีระชัย ตันติกุล 
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ หรือ นางรวิฐา พงศ์นชิุต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 
หรือ นายจ านงค์ วฒันเกส กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้ รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะดังกล่าว  
พร้อมเอกสารประกอบไปท่ี บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเลขานกุารบริษัท เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้ 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 และให้ถึงบริษัทก่อนวนัท่ี 18 เมษายน 2561 จกัเป็นพระคณุยิ่ง  

นอกจากนัน้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้บริการรถรับ - สง่ โดยมีจุดนดัพบที่สนามกีฬาภตูิอนนัต์ ระยะหา่ง
จากทางลงสถานีรถไฟฟ้า  BTS (บางนา) ประมาณ 20 เมตร ในช่วงเวลา 12.30 น. – 14.30 น. โดยสามารถติดต่อพนักงานขับรถ          
ได้ที่นายสะอาด ประเสริฐศรี เบอร์โทร. 081-756-0001 และ/หรือ นายศภุฤกษ์  เถลิงสขุ เบอรโทร. 094-568-9454และสามารถแจ้งลว่งหน้า
ส าหรับการใช้บริการรถรับ - ส่งของบริษัทฯ ได้ที่ส านกังานเลขานุการบริษัท โทร 0-2769-9403 (สายตรง) หรือ 0-2769-9431 (สายตรง) หรือ      
0-2769-9436 (สายตรง) หรือ 0-2769-9999, 0-2361-3311 ตอ่ 403, 431, 436 รวมทัง้บริษัทฯ ได้จดัท าแผนท่ีตัง้บริษัทฯ ส าหรับทา่นท่ีประสงค์
จะเดินทางมาประชมุด้วยตนเอง  

ส าหรับประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นปี 2560 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่แจกของช าร่วยให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายต่อต้าน       
การคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงจดัอาหารวา่งไว้เลีย้งรับรองส าหรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ท่ีมาร่วมประชมุ  

ขอแสดงความนบัถือ 

 สนุนัทา    เตียสวุรรณ์ 
      กรรมการบริษัท 

 ส านักงานเลขานุการบริษัท 
     นายดษิุต จงสทุธนามณี  โทร. 0-2769-9431 (สายตรง), 0-2769-9999 หรือ 0-2361-3311 ตอ่ 431 
     นางสาวพชัรพร สอนศิริ  โทร. 0-2769-9403 (สายตรง), 0-2769-9999 หรือ 0-2361-3311 ตอ่ 403 
     นางสาวฤตมิา  ธ ารงสานต์ โทร. 0-2769-9436 (สายตรง), 0-2769-9999 หรือ 0-2361-3311 ตอ่ 436 

6บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560



   

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการพจิารณา 
วาระที่ 3-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

   

         
 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 3 
 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบเงนิปันผล ประจ าปี 2556 – 2560 
 

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล  ปี 2560 
ปีที่เสนอ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

1. ก าไร(ขาดทนุ) สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท) (419.25)   (1.32) 67.05 146.62 219.73 
2. จ านวนหุ้น       
   2.1 จ านวนหุ้นท่ีจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล (ล้านหุ้น) - - - - - 
   2.2 จ านวนหุ้นท่ีจา่ยเงินปันผลประจ าปี (ล้านหุ้น) - - 401.197 409.529 409.529 
3. รวมเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น  (บาท : หุ้น)  - 0.05 0.15 0.20 
     3.1 เงินปันผลระหวา่งกาล  (บาท : หุ้น) -  - - - 
     3.2 เงินปันผลประจ าปี  (บาท : หุ้น) - - 0.05 0.15 0.20 
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) - - 20.12 61.43 81.91 
สัดส่วนการจ่ายเงนิปันผลรวม  
(Dividend Payout) (%) - - 30.01% 41.89% 37.28% 

 

 หมายเหตุ : 1. ตามมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 14/2550 เมื่อวนัท่ี 18 มิถนุายน 2550 มีมติเก่ียวกบันโยบายการจ่าย 
    เงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2. จ านวนหุ้นท่ีจ่ายปันผลประจ าปี 2558 จ านวน 401.197 ล้านหุ้น ซึง่ได้หกัจ านวนหุ้นที่บริษัทฯ ซือ้หุ้นคืนจ านวน 8.3318 หุ้น  
   3. ส าหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติพิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 

7 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560



   

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการพจิารณา 
วาระที่ 3-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

   

         
 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 3 
 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบเงนิปันผล ประจ าปี 2556 – 2560 
 

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล  ปี 2560 
ปีที่เสนอ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

1. ก าไร(ขาดทนุ) สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท) (419.25)   (1.32) 67.05 146.62 219.73 
2. จ านวนหุ้น       
   2.1 จ านวนหุ้นท่ีจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล (ล้านหุ้น) - - - - - 
   2.2 จ านวนหุ้นท่ีจา่ยเงินปันผลประจ าปี (ล้านหุ้น) - - 401.197 409.529 409.529 
3. รวมเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น  (บาท : หุ้น)  - 0.05 0.15 0.20 
     3.1 เงินปันผลระหวา่งกาล  (บาท : หุ้น) -  - - - 
     3.2 เงินปันผลประจ าปี  (บาท : หุ้น) - - 0.05 0.15 0.20 
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) - - 20.12 61.43 81.91 
สัดส่วนการจ่ายเงนิปันผลรวม  
(Dividend Payout) (%) - - 30.01% 41.89% 37.28% 

 

 หมายเหตุ : 1. ตามมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 14/2550 เมื่อวนัท่ี 18 มิถนุายน 2550 มีมติเก่ียวกบันโยบายการจ่าย 
    เงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2. จ านวนหุ้นท่ีจ่ายปันผลประจ าปี 2558 จ านวน 401.197 ล้านหุ้น ซึง่ได้หกัจ านวนหุ้นที่บริษัทฯ ซือ้หุ้นคืนจ านวน 8.3318 หุ้น  
   3. ส าหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติพิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 

8บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560



   

         
 

           เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 4 
 

ประวัตกิรรมการท่ีออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกครัง้หน่ึง 
 
      

 ช่ือ-นามสกุล  นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ 
 อายุ    67 ปี 
 สัญชาต ิ   ไทย 
 ท่ีอยู่   53/53 ซอยวภิาวดีรังสิต 50 แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
 ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  

 กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จดัการ (สายผลิต)/  
         เสนอเป็นกรรมการอิสระ                     ประธานกรรมการส่งเสริมคณุคา่ร่วมและความรับผิดชอบตอ่สงัคม/ 

                       กรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง/ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
           ประสบการณ์การท างาน 

 กรรมการกลุ่มอตุสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
 
จ านวนการถือหุ้น    9,280,560 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 2.27% (ณ วนัท่ี 3 ม.ค.2561) 
จ านวนวาระท่ีด ารงต าแหน่ง   3 ปี (ปี2558-2560) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

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

 หลกัสตูรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 16/2547  
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 46/2547  
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Finance for Non-Finance Program (FN) รุ่น 12/2547  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี – 
ต าแหน่งในกิจการ(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 4 บริษัท 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  - ไม่มี - 
ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไม่มี - 
       
 

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 
 การเข้าประชุม/ การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท 16/17 
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 12/12 
คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง 4/4 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  3/3 
คณะกรรมการส่งเสริมคณุคา่ร่วมและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 4/4 

   

         
 

 
 ช่ือ - นามสกุล นายวีระชัย ตันตกุิล 

                      อายุ    75 ปี 
                    สัญชาติ  ไทย  

ท่ีอยู่  29 ถนนสิริธร ซอย 2 แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 
                      ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
                       กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                    
    บมจ. แพรนด้า จิวเวลร่ี 
       เสนอเป็นกรรมการอิสระ  ต าแหน่งหน้าที่ในอดีต 

              สมาชิกสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาติ 
            อธิบดีกรมธนารักษ์ 

            อธิบดีกรมสรรพสามิต 

            รองปลดักระทรวงการคลงั 

            ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลงั 

            รองอธิบดีกรมสรรพากร 

จ านวนการถือหุ้น - ไม่มี - (ณ วนัท่ี 3 ม.ค. 2561) 
จ านวนวาระที่ด ารงต าแหน่ง 3 ปี (ปี 2558 - 2560) 
คุณวุฒกิารศกึษา   

 LL.M., the University of California, at Berkeley, U.S.A 
 เนตบิณัฑติส านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนตบิณัฑติยสภา 
 นิตศิาสตร์บณัฑติ (เกียรตนิิยมดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 หลกัสตูรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น 37 
 หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู ส านกังาน ก.พ. หลกัสตูร 1 รุ่น 13 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 
 ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2546 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  

 ท่ีปรึกษาภาษีอากร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 กรรมการบริษัทไทยพาณิชย์ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
 ท่ีปรึกษากฎหมายบริษัทกฎหมาย เอส ซี จี จ ากดั 
 กรรมการในคณะกรรมการปิโตรเลียมตามกฎหมายวา่ด้วยปิโตรเลียม 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี - 
ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไม่มี - 

 
การเข้าร่วมประชุมปี 2560 

 การเข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท 17/17 
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 3/3 

9 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560



   

         
 

           เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 4 
 

ประวัตกิรรมการท่ีออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกครัง้หน่ึง 
 
      

 ช่ือ-นามสกุล  นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ 
 อายุ    67 ปี 
 สัญชาต ิ   ไทย 
 ท่ีอยู่   53/53 ซอยวภิาวดีรังสิต 50 แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
 ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  

 กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จดัการ (สายผลิต)/  
         เสนอเป็นกรรมการอิสระ                     ประธานกรรมการส่งเสริมคณุคา่ร่วมและความรับผิดชอบตอ่สงัคม/ 

                       กรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง/ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
           ประสบการณ์การท างาน 

 กรรมการกลุ่มอตุสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
 
จ านวนการถือหุ้น    9,280,560 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 2.27% (ณ วนัท่ี 3 ม.ค.2561) 
จ านวนวาระท่ีด ารงต าแหน่ง   3 ปี (ปี2558-2560) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

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

 หลกัสตูรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 16/2547  
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 46/2547  
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Finance for Non-Finance Program (FN) รุ่น 12/2547  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี – 
ต าแหน่งในกิจการ(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 4 บริษัท 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  - ไม่มี - 
ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไม่มี - 
       
 

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 
 การเข้าประชุม/ การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท 16/17 
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 12/12 
คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง 4/4 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  3/3 
คณะกรรมการส่งเสริมคณุคา่ร่วมและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 4/4 

   

         
 

 
 ช่ือ - นามสกุล นายวีระชัย ตันตกุิล 

                      อายุ    75 ปี 
                    สัญชาติ  ไทย  

ท่ีอยู่  29 ถนนสิริธร ซอย 2 แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 
                      ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
                       กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                    
    บมจ. แพรนด้า จิวเวลร่ี 
       เสนอเป็นกรรมการอิสระ  ต าแหน่งหน้าที่ในอดีต 

              สมาชิกสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาติ 
            อธิบดีกรมธนารักษ์ 

            อธิบดีกรมสรรพสามิต 

            รองปลดักระทรวงการคลงั 

            ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลงั 

            รองอธิบดีกรมสรรพากร 

จ านวนการถือหุ้น - ไม่มี - (ณ วนัท่ี 3 ม.ค. 2561) 
จ านวนวาระที่ด ารงต าแหน่ง 3 ปี (ปี 2558 - 2560) 
คุณวุฒกิารศกึษา   

 LL.M., the University of California, at Berkeley, U.S.A 
 เนตบิณัฑติส านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนตบิณัฑติยสภา 
 นิตศิาสตร์บณัฑติ (เกียรตนิิยมดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 หลกัสตูรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น 37 
 หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู ส านกังาน ก.พ. หลกัสตูร 1 รุ่น 13 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 
 ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2546 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  

 ท่ีปรึกษาภาษีอากร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 กรรมการบริษัทไทยพาณิชย์ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
 ท่ีปรึกษากฎหมายบริษัทกฎหมาย เอส ซี จี จ ากดั 
 กรรมการในคณะกรรมการปิโตรเลียมตามกฎหมายวา่ด้วยปิโตรเลียม 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี - 
ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไม่มี - 

 
การเข้าร่วมประชุมปี 2560 

 การเข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท 17/17 
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 3/3 

10บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560



   

         
 

 
ช่ือ - นามสกุล นางรวฐิา พงศ์นุชิต 

     อายุ    68 ปี 
    สัญชาติ  ไทย  
     ท่ีอยู่  5/208 ล าลกูกา 71 แขวงบงึลาดสวาย เขตล าลกูกา ปทมุธานี 12150 
    ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
      

 
จ านวนการถือหุ้น - ไม่มี - (ณ วนัท่ี 3 ม.ค. 2561) 
จ านวนวาระที่ด ารงต าแหน่ง 3 ปี (ปี 2558 - 2560) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

 ปริญญาตรี นิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 
 Director Certification Program (DCP) รุ่น 59/2548 
 หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนยุตธิรรมระดบัสงู รุ่นท่ี 19 (บยส.19) 
 หลกัสตูรนกับริหารการยตุธิรรมทางปกครองระดบัสงู รุ่นท่ี 3 (บยป.3) 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นท่ี 1 
 หลกัสตูรวทิยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 3 (วตท.3)  
 หลกัสตูรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบนัพระปกเกล้า รุ่นท่ี 3 (ปรม.3) 
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วทิยาลยัป้องกัน ราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 15 (ปรอ.15) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  
 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและประธานอนกุรรมการกฎหมาย บริษัท ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 ท่ีปรึกษาสมาคมสถาบนัท่ีปรึกษาการจดัการแหง่ประเทศไทย 
 ท่ีปรึกษาประจ าสถาบนัวทิยาการเศรษฐกิจและการคลงั  
 อปุนายกสมาคมข้าราชการสรรพากร 
 กรรมการการมลูนิธิสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั (สวค.) 
 กรรมการสมาคมนกัศกึษาวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) 
 กรรมการรุ่นท่ี 1 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) 
 ประธานรุ่น 59 ในหลกัสตูรกรรมการบริษัทไทย (DCP59) 
 ประธานบริษัท ภตูรา คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 ประธานบริษัท จนัค า เรสซเิด้นท์ จ ากดั 
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวสอบ บริษัท น ่าเฮงคอนกรีต (1992) จ ากดั 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  - ไม่มี - 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี - 
ข้อพพิาททางกฎหมาย  - ไม่มี - 

เสนอเป็นกรรมการอิสระ 

   

         
 

  
การเข้าร่วมประชุมปี 2560 

 
 การเข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท 16/17 
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560



   

         
 

 
ช่ือ - นามสกุล นางรวฐิา พงศ์นุชิต 

     อายุ    68 ปี 
    สัญชาติ  ไทย  
     ท่ีอยู่  5/208 ล าลกูกา 71 แขวงบงึลาดสวาย เขตล าลกูกา ปทมุธานี 12150 
    ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
      

 
จ านวนการถือหุ้น - ไม่มี - (ณ วนัท่ี 3 ม.ค. 2561) 
จ านวนวาระที่ด ารงต าแหน่ง 3 ปี (ปี 2558 - 2560) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

 ปริญญาตรี นิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 
 Director Certification Program (DCP) รุ่น 59/2548 
 หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนยุตธิรรมระดบัสงู รุ่นท่ี 19 (บยส.19) 
 หลกัสตูรนกับริหารการยตุธิรรมทางปกครองระดบัสงู รุ่นท่ี 3 (บยป.3) 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นท่ี 1 
 หลกัสตูรวทิยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 3 (วตท.3)  
 หลกัสตูรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบนัพระปกเกล้า รุ่นท่ี 3 (ปรม.3) 
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วทิยาลยัป้องกัน ราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 15 (ปรอ.15) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  
 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและประธานอนกุรรมการกฎหมาย บริษัท ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 ท่ีปรึกษาสมาคมสถาบนัท่ีปรึกษาการจดัการแหง่ประเทศไทย 
 ท่ีปรึกษาประจ าสถาบนัวทิยาการเศรษฐกิจและการคลงั  
 อปุนายกสมาคมข้าราชการสรรพากร 
 กรรมการการมลูนิธิสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั (สวค.) 
 กรรมการสมาคมนกัศกึษาวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) 
 กรรมการรุ่นท่ี 1 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) 
 ประธานรุ่น 59 ในหลกัสตูรกรรมการบริษัทไทย (DCP59) 
 ประธานบริษัท ภตูรา คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 ประธานบริษัท จนัค า เรสซเิด้นท์ จ ากดั 
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวสอบ บริษัท น ่าเฮงคอนกรีต (1992) จ ากดั 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  - ไม่มี - 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี - 
ข้อพพิาททางกฎหมาย  - ไม่มี - 

เสนอเป็นกรรมการอิสระ 

   

         
 

  
การเข้าร่วมประชุมปี 2560 

 
 การเข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท 16/17 
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560



   

         
 

 
 
 

 
บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เทียบเท่าข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หมายถึง “กรรมการอิสระ” ที่มีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
 2.ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้น  
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ ได้รับการเสนอให้เป็น
กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยัหรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ ร้อยละสาม
ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตาม
วิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน    
โดยอนโุลมแตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่วให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และ
ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม        
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่           
ยื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
คา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็น
ผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่ า
สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 
 7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบั  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
 
  

ค านิยามกรรมการอิสระของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) 

   

         
 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี    
นยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรือ
บริษัทยอ่ย  

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการให้ตดัสินใจในการ ด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ     
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 
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บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เทียบเท่าข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หมายถึง “กรรมการอิสระ” ที่มีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
 2.ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้น  
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็น
กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยัหรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ ร้อยละสาม
ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตาม
วิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน    
โดยอนโุลมแตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่วให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และ
ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม        
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่           
ยื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
คา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็น
ผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่ า
สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 
 7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบั  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
 
  

ค านิยามกรรมการอิสระของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) 

   

         
 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี    
นยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรือ
บริษัทยอ่ย  

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการให้ตดัสินใจในการ ด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ     
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 5 
 
 
 
 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท                    

          หน่วย: ล้านบาท 

รายชื่อ 

ค่าตอบแทนกรรมการ  

ต าแหน่ง 
คณะกรรมการ

บริษัท 
(เงนิเดือน) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
(เงนิประจ า
ต าแหน่ง) 

รวม 
 

1. นายปรีดา เตียสวุรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท 4.931  4.931 
2. นายวีระชยั ตนัติกลุ กรรมการอิสระ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

 0.720 0.720 

3. นางรวิฐา   พงศ์นชิุต กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 

 0.480 0.480 

4. นายจ านงค์   วฒันเกส  กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 

 0.480 0.480 

5. นางประพีร์ สรไกรกิติกลู กรรมการบริษัท/กรรมการ
การเงินและบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

1.537  1.537 

6. นางสนุนัทา เตียสวุรรณ์  กรรมการบริษัท/กรรมการ   
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

1.460  1.460 

รวมค่าตอบแทนกรรมการ 7.928 1.680 9.608 
 

 
ส าหรับกรรมการบริษัทที่เหลอือีก 3 ท่านได้รับค่าตอบแทนในฐานะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริหาร 

 ลักษณะค่าตอบแทน จ านวน (คน) รวมจ านวนเงนิ  
(ล้านบาท) 

กรรมการบริหารและผู้บริหาร เงินเดือน และเงินชดเชยการเกษียณอายุ 5 17.063 
 
หมายเหต ุ: 1. มีกรรมการบริษัทท่ีได้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร จ านวน 3 คน 

     2. คา่ตอบแทนดงักลา่วไมร่วมคา่ตอบแทนของผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 (ปีที่เสนอ) ซึ่งได้พิจารณาจาก   
ผลประกอบการของบริษัท และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่าน    
โดยคา่ตอบแทนกรรมการในวงเงนิไม่เกิน 12.0 ล้านบาท  

รายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ปี 2560 
 

   

         
 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 6 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2559 - 2561 
 

                                            หน่วย : บาท 
 ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 ปี 2559 

ค่าสอบบัญช ี ไมเ่กิน 2,830,000 ไมเ่กิน 2,730,000 ไมเ่กิน 2,600,000 
ค่าบริการอื่น    
- คา่ตรวจสอบบตัรสง่เสริมการลงทนุ 120,000 120,000 120,000 
- ค่าตรวจสอบรายการการออกหุ้ นกู้ แปลง
สภาพ การออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้ นสามัญเพิ่มทุน และการออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัให้แก่กรรมการ
และพนกังานของบริษัท 

50,000 - - 

- ค่าสอบทานผลกระทบจากมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน เร่ืองรายได้จากสญัญา
ที่ท ากับลูกค้า (TFRS 15) และเค ร่ืองมือ
ทางการเงิน (TFRS 9) 

150,000 - - 

รวมทัง้สิน้ 3,150,000 2,850,000 2,720,000 

รวมวงเงนิน าเสนอไม่เกิน 3,150,000 2,850,000 2,800,000 

 
 การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย  

  EY Office Limited ได้รับเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทย่อย 3 แหง่ คือ 
1. บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด 
2. บริษัท คริสตอลไลน์ จ ากัด 
3. บริษัท แพรนด้า ลอดจิ้ง จ ากัด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560



 

         
 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 5 
 
 
 
 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท                    

          หน่วย: ล้านบาท 

รายชื่อ 

ค่าตอบแทนกรรมการ  

ต าแหน่ง 
คณะกรรมการ

บริษัท 
(เงนิเดือน) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
(เงนิประจ า
ต าแหน่ง) 

รวม 
 

1. นายปรีดา เตียสวุรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท 4.931  4.931 
2. นายวีระชยั ตนัติกลุ กรรมการอิสระ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

 0.720 0.720 

3. นางรวิฐา   พงศ์นชิุต กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 

 0.480 0.480 

4. นายจ านงค์   วฒันเกส  กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 

 0.480 0.480 

5. นางประพีร์ สรไกรกิติกลู กรรมการบริษัท/กรรมการ
การเงินและบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

1.537  1.537 

6. นางสนุนัทา เตียสวุรรณ์  กรรมการบริษัท/กรรมการ   
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

1.460  1.460 

รวมค่าตอบแทนกรรมการ 7.928 1.680 9.608 
 

 
ส าหรับกรรมการบริษัทที่เหลอือีก 3 ท่านได้รับค่าตอบแทนในฐานะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริหาร 

 ลักษณะค่าตอบแทน จ านวน (คน) รวมจ านวนเงนิ  
(ล้านบาท) 

กรรมการบริหารและผู้บริหาร เงินเดือน และเงินชดเชยการเกษียณอายุ 5 17.063 
 
หมายเหต ุ: 1. มีกรรมการบริษัทท่ีได้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร จ านวน 3 คน 

     2. คา่ตอบแทนดงักลา่วไมร่วมคา่ตอบแทนของผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 (ปีที่เสนอ) ซึ่งได้พิจารณาจาก   
ผลประกอบการของบริษัท และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่าน    
โดยคา่ตอบแทนกรรมการในวงเงนิไม่เกิน 12.0 ล้านบาท  

รายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ปี 2560 
 

   

         
 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 6 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2559 - 2561 
 

                                            หน่วย : บาท 
 ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 ปี 2559 

ค่าสอบบัญช ี ไมเ่กิน 2,830,000 ไมเ่กิน 2,730,000 ไมเ่กิน 2,600,000 
ค่าบริการอื่น    
- คา่ตรวจสอบบตัรสง่เสริมการลงทนุ 120,000 120,000 120,000 
- ค่าตรวจสอบรายการการออกหุ้ นกู้ แปลง
สภาพ การออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้ นสามัญเพ่ิมทุน และการออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัให้แก่กรรมการ
และพนกังานของบริษัท 

50,000 - - 

- ค่าสอบทานผลกระทบจากมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน เร่ืองรายได้จากสญัญา
ที่ท ากับลูกค้า (TFRS 15) และเค ร่ืองมือ
ทางการเงิน (TFRS 9) 

150,000 - - 

รวมทัง้สิน้ 3,150,000 2,850,000 2,720,000 

รวมวงเงนิน าเสนอไม่เกิน 3,150,000 2,850,000 2,800,000 

 
 การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย  

  EY Office Limited ได้รับเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทย่อย 3 แหง่ คือ 
1. บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด 
2. บริษัท คริสตอลไลน์ จ ากัด 
3. บริษัท แพรนด้า ลอดจิ้ง จ ากัด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560



   

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการเข้า 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

         
 

ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 
ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 
บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 

วันที่ 18 เมษายน 2561 
การมอบฉันทะ 
 บริษัทฯ ได้จัดสง่หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถ   
เข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ท่านใดท่านหนึ่งตามที่  
บริษัทฯ ได้เสนอช่ือไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ 3 ทา่น คือ  

1. นายวีระชยั ตนัติกลุ  ต าแหนง่  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. นางรวิฐา พงศ์นชิุต  ต าแหนง่  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
3. นายจ านงค์ วฒันเกส  ต าแหนง่  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 

โดยมีรายละเอียดข้อมลูประวตัิกรรมการดงักลา่วประกอบการพิจารณา 
 

การมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ เสนอช่ือไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ 
 ผู้มอบฉนัทะโปรดกาเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ของหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ ข้อ (3)  1. หรือ  2. หรือ  3. เพียงช่ือ

เดียวและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ   
 ผู้มอบฉนัทะสง่หนงัสือมอบฉนัทะของท่านมายงั “ส านกังานเลขานกุารบริษัท/ นกัลงทนุสมัพนัธ์” ก่อนวนัประชุม โดยใช้ซองธุรกิจ

ตอบรับท่ีแนบมาพร้อมนี ้ปิดผนกึสง่ทางไปรษณีย์ไมต้่องติดแสตมป์ 
 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 บริษัทฯ จะเร่ิมตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียน ตัง้แต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 
Auditorium อาคาร B1 ชัน้ 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ซอยบางนา -ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามขัน้ตอน              
เข้าร่วมประชมุ  
 
ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนีก่้อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 
1. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
        1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง  ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฎรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น     
บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง 
      1.2  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

              1.2.1)  หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมอืช่ือ    
ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
 1.2.2)  ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือ            
รับรองส าเนาถกูต้อง 

  1.2.3)  เอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น  
 
 
 
 
 
 

17 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560



   

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการเข้า 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

         
 

ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 
ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 
บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 

วันที่ 18 เมษายน 2561 
การมอบฉันทะ 
 บริษัทฯ ได้จัดสง่หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถ   
เข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ท่านใดท่านหนึ่งตามที่  
บริษัทฯ ได้เสนอช่ือไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ 3 ทา่น คือ  

1. นายวีระชยั ตนัติกลุ  ต าแหนง่  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. นางรวิฐา พงศ์นชิุต  ต าแหนง่  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
3. นายจ านงค์ วฒันเกส  ต าแหนง่  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 

โดยมีรายละเอียดข้อมลูประวตัิกรรมการดงักลา่วประกอบการพิจารณา 
 

การมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ เสนอช่ือไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ 
 ผู้มอบฉนัทะโปรดกาเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ของหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ ข้อ (3)  1. หรือ  2. หรือ  3. เพียงช่ือ

เดียวและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ   
 ผู้มอบฉนัทะสง่หนงัสือมอบฉนัทะของท่านมายงั “ส านกังานเลขานกุารบริษัท/ นกัลงทนุสมัพนัธ์” ก่อนวนัประชุม โดยใช้ซองธุรกิจ

ตอบรับท่ีแนบมาพร้อมนี ้ปิดผนกึสง่ทางไปรษณีย์ไมต้่องติดแสตมป์ 
 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 บริษัทฯ จะเร่ิมตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียน ตัง้แต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 
Auditorium อาคาร B1 ชัน้ 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ซอยบางนา -ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามขัน้ตอน              
เข้าร่วมประชมุ  
 
ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนีก่้อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 
1. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
        1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง  ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฎรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น     
บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง 
      1.2  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

              1.2.1)  หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมอืช่ือ    
ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
 1.2.2)  ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือ            
รับรองส าเนาถกูต้อง 

  1.2.3)  เอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น  
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● การวินิจฉัยชีข้าดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้กระท าโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนัน้จะกระท าด้วย    
วธีิใดให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงลงคะแนนเป็นเสยีงชีข้าด 

  
 ผู้ ถือหุ้ นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ ถือหุ้ นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองดังกล่าวเว้นแต่              

การออกเสยีง ลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการให้ออกเสยีงลงคะแนนได้โดยไมม่ีข้อห้าม 
 

● การนบัคะแนนเสยีงและแจ้งการนบัคะแนน 

 ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ชีแ้จงวิธีการรับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะ      
นบัคะแนนเสยีงแต่ละวาระจากคะแนนเสยีงในหนงัสือมอบฉนัทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และ/หรือ จากคะแนนในบตัรลงคะแนน
ที่ส่งมาจากผู้ ถือหุ้ นในที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นและประธานที่ประชุมแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิน้วาระนัน้ๆ              
โดยประธานท่ีประชมุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

         
 

2. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

2.1.1)  เอกสารทีส่ว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
2.1.2)  ส าเนาภาพถา่ยหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้แทนนิติบคุคลพร้อม 

 ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคลนัน้ (ถ้าม)ี 
2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

2.2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือ           
ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2.2) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นได้รับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้ แทนนิติบุคคลพร้อม
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

2.2.3) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 
 

3. ผู้ถอืหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศใช้เอกสารตามข้อ 1. หรือ 2.  
      แล้วแต่กรณีภายใต้เงื่อนไข ดังนี ้

3.1) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคล อาจเป็นเอกสารที่ออกโดยสว่นราชการของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่
ของนิติบคุคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบคุคล ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขหรือ
ข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ และที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

3.2) เอกสารที่ไม่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดให้มีค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ แทนนิติบุคคลนัน้           
ลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้องของค าแปลด้วย 

 

การออกเสียงลงคะแนน 
● ในการออกเสยีงลงคะแนนให้หุ้นหนึง่มีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีง และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานที่ประชุม

ออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
(2) ในกรณีอื่น ซึง่มีกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 38. ก าหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ คือ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เช่น การขายหรือซือ้กิจการ การรวมกิจการ รายการเก่ียวโยง 
การมอบหมายให้คนอื่นเข้าจดัการธุรกิจบริษัท เป็นต้น 

 

● การเลอืกตัง้กรรมการของบริษัทให้กระท าโดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์และวิธีดงัตอ่ไปนี  ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องให้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนน
เสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุ ตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ใน  
ครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ใน  
ครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

               ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นจึงไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตัง้กรรมการเพื่อให้ผู้ ใดมากน้อยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง             
พระราชบญัญติับริษัทมหาชน (Cumulative Voting) 
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● การวินิจฉัยชีข้าดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้กระท าโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนัน้จะกระท าด้วย    
วธีิใดให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงลงคะแนนเป็นเสยีงชีข้าด 

  
 ผู้ ถือหุ้ นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ ถือหุ้ นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองดังกล่าวเว้นแต่              

การออกเสยีง ลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการให้ออกเสยีงลงคะแนนได้โดยไมม่ีข้อห้าม 
 

● การนบัคะแนนเสยีงและแจ้งการนบัคะแนน 

 ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ชีแ้จงวิธีการรับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะ      
นบัคะแนนเสยีงแต่ละวาระจากคะแนนเสยีงในหนงัสือมอบฉนัทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และ/หรือ จากคะแนนในบตัรลงคะแนน
ที่ส่งมาจากผู้ ถือหุ้ นในที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นและประธานที่ประชุมแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่ีประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิน้วาระนัน้ๆ              
โดยประธานท่ีประชมุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

         
 

2. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

2.1.1)  เอกสารทีส่ว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
2.1.2)  ส าเนาภาพถา่ยหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้แทนนิติบคุคลพร้อม 

 ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคลนัน้ (ถ้าม)ี 
2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

2.2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือ           
ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2.2) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นได้รับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้ แทนนิติบุคคลพร้อม
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

2.2.3) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 
 

3. ผู้ถอืหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศใช้เอกสารตามข้อ 1. หรือ 2.  
      แล้วแต่กรณีภายใต้เงื่อนไข ดังนี ้

3.1) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคล อาจเป็นเอกสารที่ออกโดยสว่นราชการของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่
ของนิติบคุคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบคุคล ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขหรือ
ข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ และที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

3.2) เอกสารที่ไม่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดให้มีค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ แทนนิติบุคคลนัน้           
ลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้องของค าแปลด้วย 

 

การออกเสียงลงคะแนน 
● ในการออกเสยีงลงคะแนนให้หุ้นหนึง่มีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีง และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานที่ประชุม

ออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
(2) ในกรณีอื่น ซึง่มีกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 38. ก าหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ คือ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เช่น การขายหรือซือ้กิจการ การรวมกิจการ รายการเก่ียวโยง 
การมอบหมายให้คนอื่นเข้าจดัการธุรกิจบริษัท เป็นต้น 

 

● การเลอืกตัง้กรรมการของบริษัทให้กระท าโดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์และวิธีดงัตอ่ไปนี  ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องให้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนน
เสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุ ตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ใน  
ครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ใน  
ครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

               ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นจึงไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตัง้กรรมการเพื่อให้ผู้ ใดมากน้อยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง             
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน (Cumulative Voting) 
 

20บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560



   

         
 

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 
 การเข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท 17/17 
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 3/3 

 
ในการประชมุครัง้นีก้รรมการผู้ รับมอบฉนัทะมีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

         
 

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ ผู้ถอืหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

 ช่ือ - นามสกุล นายวีระชัย ตันตกุิล 
                      อายุ    75 ปี 
                    สัญชาติ  ไทย  

ท่ีอยู่  29 ถนนสิริธร ซอย 2 แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 
                      ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                 
บมจ. แพรนด้า จิวเวลร่ี 

    ต าแหน่งหน้าที่ในอดีต 

  สมาชิกสภานิติบญัญตัแิหง่ชาติ 
  อธิบดีกรมธนารักษ์ 
  อธิบดีกรมสรรพสามิต 
  รองปลดักระทรวงการคลงั 
  ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลงั 
  รองอธิบดีกรมสรรพากร 

จ านวนการถือหุ้น - ไม่มี - (ณ วนัท่ี 3 ม.ค. 2561) 
จ านวนวาระที่ด ารงต าแหน่ง 3 ปี (ปี 2558 - 2560) 
คุณวุฒกิารศกึษา   
  LL.M., the University of California, at Berkeley, U.S.A 
  เนตบิณัฑติส านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนตบิณัฑติยสภา 
  นิตศิาสตร์บณัฑติ (เกียรตนิิยมดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  หลกัสตูรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น 37 
  หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู ส านกังาน ก.พ. หลกัสตูร 1 รุ่น 13 
การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 
  ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2546 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  

  ท่ีปรึกษาภาษีอากร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

  กรรมการบริษัทไทยพาณิชย์ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
  ท่ีปรึกษากฎหมายบริษัทกฎหมาย เอส ซี จี จ ากดั 
  กรรมการในคณะกรรมการปิโตรเลียมตามกฎหมายวา่ด้วยปิโตรเลียม 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี - 
ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไม่มี - 

           
 
 
 
 
 

21 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560



   

         
 

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 
 การเข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท 17/17 
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 3/3 

 
ในการประชมุครัง้นีก้รรมการผู้ รับมอบฉนัทะมีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

         
 

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ ผู้ถอืหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

 ช่ือ - นามสกุล นายวีระชัย ตันตกุิล 
                      อายุ    75 ปี 
                    สัญชาติ  ไทย  

ท่ีอยู่  29 ถนนสิริธร ซอย 2 แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 
                      ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                 
บมจ. แพรนด้า จิวเวลร่ี 

    ต าแหน่งหน้าที่ในอดีต 

  สมาชิกสภานิติบญัญตัแิหง่ชาติ 
  อธิบดีกรมธนารักษ์ 
  อธิบดีกรมสรรพสามิต 
  รองปลดักระทรวงการคลงั 
  ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลงั 
  รองอธิบดีกรมสรรพากร 

จ านวนการถือหุ้น - ไม่มี - (ณ วนัท่ี 3 ม.ค. 2561) 
จ านวนวาระที่ด ารงต าแหน่ง 3 ปี (ปี 2558 - 2560) 
คุณวุฒกิารศกึษา   
  LL.M., the University of California, at Berkeley, U.S.A 
  เนตบิณัฑติส านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนตบิณัฑติยสภา 
  นิตศิาสตร์บณัฑติ (เกียรตนิิยมดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  หลกัสตูรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น 37 
  หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู ส านกังาน ก.พ. หลกัสตูร 1 รุ่น 13 
การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 
  ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2546 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  

  ท่ีปรึกษาภาษีอากร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

  กรรมการบริษัทไทยพาณิชย์ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
  ท่ีปรึกษากฎหมายบริษัทกฎหมาย เอส ซี จี จ ากดั 
  กรรมการในคณะกรรมการปิโตรเลียมตามกฎหมายวา่ด้วยปิโตรเลียม 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี - 
ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไม่มี - 

           
 
 
 
 
 

22บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560



   

         
 

    ช่ือ - นามสกุล นางรวฐิา พงศ์นุชิต 
        อายุ    68 ปี 
        สัญชาติ  ไทย  
         ท่ีอยู่  5/208 ล าลกูกา 71 แขวงบงึลาดสวาย เขตล าลกูกา ปทมุธานี 12150 
        ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
    ต าแหน่งหน้าที่ในอดีต 

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลงั 
 รองอธิบดีกรมสรรพากร  
 ผู้อ านวยการส านกัอทุธรณ์ภาษี กรมสรรพากร  
 นิตกิร 9 ชช. (ผู้ เช่ียวชาญพิเศษด้านป้องกนัและปราบปรามผู้ท าลายระบบภาษี) ส านกัตรวจสอบภาษี

กรมสรรพากร 
 รองโฆษกกระทรวงการคลงั 
 โฆษกกรมสรรพากร 
 เลขานกุาร กรมสรรพากร 
 อนกุรรมาธิการศกึษาและตรวจสอบสญัญาของกระทรวงคมนาคม 
 กรรมการช าระบญัชี บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั 
 ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 กรรมการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ คนตา่งด้าว กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์สขุมุวทิ จ ากดั 
 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
    บริษัท อตุสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง  
    บรรษัทประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม 

 กรรมการ บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
 ผู้แทนกระทรวงการคลงัในคณะกรรมการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย (ททท.)  
   กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 

จ านวนการถือหุ้น - ไม่มี - (ณ วนัท่ี 3 ม.ค. 2561) 
จ านวนวาระที่ด ารงต าแหน่ง 3 ปี (ปี 2558 - 2560) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

 ปริญญาตรี นิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 
 Director Certification Program (DCP) รุ่น 59/2548 
 หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนยุตธิรรมระดบัสงู รุ่นท่ี 19 (บยส.19) 
 หลกัสตูรนกับริหารการยตุธิรรมทางปกครองระดบัสงู รุ่นท่ี 3 (บยป.3) 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นท่ี 1 

   

         
 

 หลกัสตูรวทิยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 3 (วตท.3)  
 หลกัสตูรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบนัพระปกเกล้า รุ่นท่ี 3 (ปรม.3) 
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วทิยาลยัป้องกนั ราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 15 (ปรอ.15) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  
 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและประธานอนกุรรมการกฎหมาย บริษัท ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 ท่ีปรึกษาสมาคมสถาบนัท่ีปรึกษาการจดัการแหง่ประเทศไทย 
 ท่ีปรึกษาประจ าสถาบนัวทิยาการเศรษฐกิจและการคลงั  
 อปุนายกสมาคมข้าราชการสรรพากร 
 กรรมการการมลูนิธิสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั (สวค.) 
 กรรมการสมาคมนกัศกึษาวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) 
 กรรมการรุ่นท่ี 1 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) 
 ประธานรุ่น 59 ในหลกัสตูรกรรมการบริษัทไทย (DCP59) 
 ประธานบริษัท ภตูรา คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 ประธานบริษัท จนัค า เรสซเิด้นท์ จ ากดั 
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวสอบ บริษัท น ่าเฮงคอนกรีต (1992) จ ากดั 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  - ไม่มี - 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี - 
ข้อพพิาททางกฎหมาย  - ไม่มี - 

  
การเข้าร่วมประชุมปี 2560 

 
 การเข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท 16/17 
คณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 

 
    ในการประชมุครัง้นีก้รรมการผู้ รับมอบฉนัทะมีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560



   

         
 

    ช่ือ - นามสกุล นางรวฐิา พงศ์นุชิต 
        อายุ    68 ปี 
        สัญชาติ  ไทย  
         ท่ีอยู่  5/208 ล าลกูกา 71 แขวงบงึลาดสวาย เขตล าลกูกา ปทมุธานี 12150 
        ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
    ต าแหน่งหน้าที่ในอดีต 

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลงั 
 รองอธิบดีกรมสรรพากร  
 ผู้อ านวยการส านกัอทุธรณ์ภาษี กรมสรรพากร  
 นิตกิร 9 ชช. (ผู้ เช่ียวชาญพิเศษด้านป้องกนัและปราบปรามผู้ท าลายระบบภาษี) ส านกัตรวจสอบภาษี

กรมสรรพากร 
 รองโฆษกกระทรวงการคลงั 
 โฆษกกรมสรรพากร 
 เลขานกุาร กรมสรรพากร 
 อนกุรรมาธิการศกึษาและตรวจสอบสญัญาของกระทรวงคมนาคม 
 กรรมการช าระบญัชี บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั 
 ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 กรรมการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ คนตา่งด้าว กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์สขุมุวทิ จ ากดั 
 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
    บริษัท อตุสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง  
    บรรษัทประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม 

 กรรมการ บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
 ผู้แทนกระทรวงการคลงัในคณะกรรมการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย (ททท.)  
   กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 

จ านวนการถือหุ้น - ไม่มี - (ณ วนัท่ี 3 ม.ค. 2561) 
จ านวนวาระที่ด ารงต าแหน่ง 3 ปี (ปี 2558 - 2560) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

 ปริญญาตรี นิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 
 Director Certification Program (DCP) รุ่น 59/2548 
 หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนยุตธิรรมระดบัสงู รุ่นท่ี 19 (บยส.19) 
 หลกัสตูรนกับริหารการยตุธิรรมทางปกครองระดบัสงู รุ่นท่ี 3 (บยป.3) 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นท่ี 1 

   

         
 

 หลกัสตูรวทิยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 3 (วตท.3)  
 หลกัสตูรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบนัพระปกเกล้า รุ่นท่ี 3 (ปรม.3) 
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วทิยาลยัป้องกนั ราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 15 (ปรอ.15) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  
 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและประธานอนกุรรมการกฎหมาย บริษัท ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 ท่ีปรึกษาสมาคมสถาบนัท่ีปรึกษาการจดัการแหง่ประเทศไทย 
 ท่ีปรึกษาประจ าสถาบนัวทิยาการเศรษฐกิจและการคลงั  
 อปุนายกสมาคมข้าราชการสรรพากร 
 กรรมการการมลูนิธิสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั (สวค.) 
 กรรมการสมาคมนกัศกึษาวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) 
 กรรมการรุ่นท่ี 1 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) 
 ประธานรุ่น 59 ในหลกัสตูรกรรมการบริษัทไทย (DCP59) 
 ประธานบริษัท ภตูรา คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 ประธานบริษัท จนัค า เรสซเิด้นท์ จ ากดั 
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวสอบ บริษัท น ่าเฮงคอนกรีต (1992) จ ากดั 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  - ไม่มี - 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี - 
ข้อพพิาททางกฎหมาย  - ไม่มี - 

  
การเข้าร่วมประชุมปี 2560 

 
 การเข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท 16/17 
คณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 

 
    ในการประชมุครัง้นีก้รรมการผู้ รับมอบฉนัทะมีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560



   

         
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทนุ บมจ. แอลดีซี เดน็ทอล (2556-ปัจจุบนั) 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)   

 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยคาร์ดฟิ ประกนัชีวิต (2550-2559) 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี - 
ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไม่มี - 

 
           การเข้าร่วมประชุมปี 2560 

 การเข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท 17/17 
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 

 
ในการประชมุครัง้นีก้รรมการผู้ รับมอบฉนัทะมีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

         
 

 ช่ือ - นามสกุล นายจ านงค์ วัฒนเกส 
           อายุ  66 ปี 
           สัญชาต ิ  ไทย 

ท่ีอยู่  99 แบร่ิง ซอย 3 สขุมุวทิ 107 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
           ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
    ต าแหน่งหน้าที่ในอดีต  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. อินทรประกนัภยั (2543-2555) 
 กรรมการผู้จดัการ บริษัทร่วมทนุธนาคารไทยพาณิชย์ (2537-2541) 

 Siam Commercial Link 
 Science Commercial Link ร่วมทนุ ธ.ไทยพาณิชย์และ สวทช. (NSTDA) 
 SCB Technology - กิจการทนุร่วมเส่ียง ของ ธ.ไทยพาณิชย์ 

 ผู้จดัการก่อตัง้ (Founding Manager) Business Advisory Center เพ่ือกิจการ SMEs สถาบนัคีนนัแห่ง
เอเชีย (Kenan Institute Asia Foundation) ด้วยการสนบัสนนุของ USAID (2542-2543)  

 กรรมการบริหาร อทุยานวทิยาศาสตร์ ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ (2540) 
 ท่ีปรึกษาส านกับริการวชิาการ มหาวทิยาลยัมหดิล (2540) 
 กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์ไลฟ์ จอนห์น แฮนข็อค ประกนัชีวติ จ ากดั (2543-2549) 
 เจ้าหน้าท่ีวฒันธรรม องค์การข่าวสารสหรัฐ กระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐ กรุงวอชิงตนั (2528-2534) 
 อาจารย์วชิาการประกนัภยั คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (2523-2525) 
 ผู้จดัการศนูย์วชิาการ บจก. อินเตอร์ไลฟ์ ประกนัชีวติ  (2520-2525) 
 อาจารย์บณัฑติศกึษา (ภาษาและปรัชญา) คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง (2547-2556) 
 ท่ีปรึกษา (กรรมการ, 2554-2558) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย (Thai Investors Association) 
 กรรมการ และอดีตนายกสโมสรโรตาร่ีกรุงเทพ (ก่อตัง้ พ.ศ. 2470) 

จ านวนการถือหุ้น 92,200 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.02 (ณ วนัท่ี 3 ม.ค. 2561) 
จ านวนวาระท่ีด ารงต าแหน่ง 3 ปี (ปี 2557 - 2559) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2517 
 ปริญญาโท MBA, University of Central Missouri, 1982 (พ.ศ. 2525) 
 ปริญญาเอก จบภาคบงัคบัหลกัสตูรรัฐศาสตรดษุฎีบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549 (ออกโดยไม่ท าวทิยานิพนธ์) 
 ประกาศนียบตัร ภาษาองักฤษขัน้สงู (เกียรตนิิยม) สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2518 
 นิตศิาสตร์ภาคบณัฑติ(3ปี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2521-2523 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Director Certification Program (DCP) รุ่น ท่ี  5/2544 , Audit Committee Program รุ่น ท่ี  1/2545,  DCP 

Refresher Course 2/2549,  Chartered Director รุ่นท่ี 1/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 6 
 Tactical Training in Hostage Rescues, US Marshal Service, Department of Justice, Baton Rouge, Louisiana, USA, 1990        

(พ.ศ. 2533) 
 Marketing Coaching, Tack Training International, London, UK, 1991 (พ.ศ.2534)  

 

25 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560



   

         
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทนุ บมจ. แอลดีซี เดน็ทอล (2556-ปัจจุบนั) 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)   

 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยคาร์ดฟิ ประกนัชีวิต (2550-2559) 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี - 
ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไม่มี - 

 
           การเข้าร่วมประชุมปี 2560 

 การเข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท 17/17 
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 

 
ในการประชมุครัง้นีก้รรมการผู้ รับมอบฉนัทะมีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

         
 

 ช่ือ - นามสกุล นายจ านงค์ วัฒนเกส 
           อายุ  66 ปี 
           สัญชาต ิ  ไทย 

ท่ีอยู่  99 แบร่ิง ซอย 3 สขุมุวทิ 107 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
           ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
    ต าแหน่งหน้าที่ในอดีต  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. อินทรประกนัภยั (2543-2555) 
 กรรมการผู้จดัการ บริษัทร่วมทนุธนาคารไทยพาณิชย์ (2537-2541) 

 Siam Commercial Link 
 Science Commercial Link ร่วมทนุ ธ.ไทยพาณิชย์และ สวทช. (NSTDA) 
 SCB Technology - กิจการทนุร่วมเส่ียง ของ ธ.ไทยพาณิชย์ 

 ผู้จดัการก่อตัง้ (Founding Manager) Business Advisory Center เพ่ือกิจการ SMEs สถาบนัคีนนัแห่ง
เอเชีย (Kenan Institute Asia Foundation) ด้วยการสนบัสนนุของ USAID (2542-2543)  

 กรรมการบริหาร อทุยานวทิยาศาสตร์ ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ (2540) 
 ท่ีปรึกษาส านกับริการวชิาการ มหาวทิยาลยัมหดิล (2540) 
 กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์ไลฟ์ จอนห์น แฮนข็อค ประกนัชีวติ จ ากดั (2543-2549) 
 เจ้าหน้าท่ีวฒันธรรม องค์การข่าวสารสหรัฐ กระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐ กรุงวอชิงตนั (2528-2534) 
 อาจารย์วชิาการประกนัภยั คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (2523-2525) 
 ผู้จดัการศนูย์วชิาการ บจก. อินเตอร์ไลฟ์ ประกนัชีวติ  (2520-2525) 
 อาจารย์บณัฑติศกึษา (ภาษาและปรัชญา) คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง (2547-2556) 
 ท่ีปรึกษา (กรรมการ, 2554-2558) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย (Thai Investors Association) 
 กรรมการ และอดีตนายกสโมสรโรตาร่ีกรุงเทพ (ก่อตัง้ พ.ศ. 2470) 

จ านวนการถือหุ้น 92,200 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.02 (ณ วนัท่ี 3 ม.ค. 2561) 
จ านวนวาระท่ีด ารงต าแหน่ง 3 ปี (ปี 2557 - 2559) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2517 
 ปริญญาโท MBA, University of Central Missouri, 1982 (พ.ศ. 2525) 
 ปริญญาเอก จบภาคบงัคบัหลกัสตูรรัฐศาสตรดษุฎีบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549 (ออกโดยไม่ท าวทิยานิพนธ์) 
 ประกาศนียบตัร ภาษาองักฤษขัน้สงู (เกียรตนิิยม) สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2518 
 นิตศิาสตร์ภาคบณัฑติ(3ปี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2521-2523 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Director Certification Program (DCP) รุ่น ท่ี  5/2544 , Audit Committee Program รุ่น ท่ี  1/2545,  DCP 

Refresher Course 2/2549,  Chartered Director รุ่นท่ี 1/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 6 
 Tactical Training in Hostage Rescues, US Marshal Service, Department of Justice, Baton Rouge, Louisiana, USA, 1990        

(พ.ศ. 2533) 
 Marketing Coaching, Tack Training International, London, UK, 1991 (พ.ศ.2534)  
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ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น  
 
กรรมการ 
ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจ าน าหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่กรณีดังต่อไปน้ี 

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับสิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม 

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีก าไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้
บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน การซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีท่ีบริษัทซื้อหุ้นคืนในจ านวน
ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้ว ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการบริษัท 

หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 

การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจ าหน่ายหุ้นท่ีซื้อคืน และการตัดหุ้นท่ีซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายวา่
ด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะน้ัน 
ข้อ 16. กรรมการไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 20 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการท้ังหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด 
ข้อ 18. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีดังต่อไปน้ี 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องให้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึง

เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 19. การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 
3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ี 2 ภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง
กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 

ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

         
 

มาดว้ยตนเอง ผู้ได้รับมอบฉันทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 
มาดว้ยตนเอง (เริ่ม 13.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียนผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (เริ่ม 13.00 น.) 

ตรวจหนงัสือมอบฉันทะ 
 

 แสดงบตัรประจ าตวั 
หนงัสอืมอบฉนัทะ 
 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่มี Barcode 
 แสดงส าเนาบตัรประชาชนผู้มอบฉันทะ   
    และผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

ผู้ถือหุ้น 
บมจ. แพรนด้า จิวเวลร่ี 

 แสดงบัตรประจ าตัว 
 แบบฟอร์มลงทะเบียน 
    ซึ่งมี Barcode 

ลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน 

รับบัตรลงคะแนน 

เข้าห้องประชุม 

ประธานเปิดประชุม (เวลา 15.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดับ 

เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนน เฉพาะผู้คดัค้าน หรืองดออกเสยีง  
และสรุปผลคะแนน 

ประธานกลา่วสรุปผลลงคะแนนตอ่ที่ประชมุ 

บริษัทลงทะเบียนการประชมุ
ผู้ถือหุ้นด้วยระบบ  Barcode 

กรณีที่มีผู้ ต้องการคดัค้านหรืองดออกเสยีงในวาระใดๆ ให้ยกมือ
และกรอกบตัรลงคะแนน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      * กรุณาสง่บตัรลงคะแนนทกุวาระคืนตอ่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิน้การประชมุ 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 
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ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น  
 
กรรมการ 
ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจ าน าหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่กรณีดังต่อไปน้ี 

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับสิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม 

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีก าไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้
บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน การซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีท่ีบริษัทซื้อหุ้นคืนในจ านวน
ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้ว ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการบริษัท 

หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 

การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจ าหน่ายหุ้นท่ีซื้อคืน และการตัดหุ้นท่ีซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายวา่
ด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะน้ัน 
ข้อ 16. กรรมการไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 20 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการท้ังหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด 
ข้อ 18. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีดังต่อไปน้ี 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องให้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึง

เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 19. การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 
3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ี 2 ภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง
กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 

ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

         
 

มาดว้ยตนเอง ผู้ได้รับมอบฉันทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 
มาดว้ยตนเอง (เริ่ม 13.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียนผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (เริ่ม 13.00 น.) 

ตรวจหนงัสือมอบฉันทะ 
 

 แสดงบตัรประจ าตวั 
หนงัสอืมอบฉนัทะ 
 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่มี Barcode 
 แสดงส าเนาบตัรประชาชนผู้มอบฉันทะ   
    และผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

ผู้ถือหุ้น 
บมจ. แพรนด้า จิวเวลร่ี 

 แสดงบัตรประจ าตัว 
 แบบฟอร์มลงทะเบียน 
    ซึ่งมี Barcode 

ลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน 

รับบัตรลงคะแนน 

เข้าห้องประชุม 

ประธานเปิดประชุม (เวลา 15.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดับ 

เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนน เฉพาะผู้คดัค้าน หรืองดออกเสยีง  
และสรุปผลคะแนน 

ประธานกลา่วสรุปผลลงคะแนนตอ่ที่ประชมุ 

บริษัทลงทะเบียนการประชมุ
ผู้ถือหุ้นด้วยระบบ  Barcode 

กรณีที่มีผู้ ต้องการคดัค้านหรืองดออกเสยีงในวาระใดๆ ให้ยกมือ
และกรอกบตัรลงคะแนน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      * กรุณาสง่บตัรลงคะแนนทกุวาระคืนตอ่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิน้การประชมุ 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

28บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560



   

         
 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันส้ินสุดรอบปีบัญชีบริษัท 
 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ

ประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมด  หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน  ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกัน     
ท าหนังสือโดยระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ    
ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดการประชุมภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม สถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา 
แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัด ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมโดย
โฆษณาวันบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 

 ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด วัน เวลา และสถานท่ีประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันต้องอยู่ ในท้องที่อันเป็น
ที่ตั้งของส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่
คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม 

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ 
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า   
กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด ในกรณีที่มี        
ผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 25 คน จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานับไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ           
องค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่า
การประชุมผู้ถือหุน้น้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น ซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุม และ ออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ 
หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันท่ี และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 

 หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะ      
เข้าประชุม 

ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่

ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
(ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า การแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ 
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

   

         
 

(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ 
(ฌ) การควบหรือเลิกกิจการ 

ข้อ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังนี้ 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุม แสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล 
(3) พิจารณาจัดสรรก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) กิจการอื่นๆ 

 

การบัญชี การเงิน การสอบบัญชี และเงินปันผล 
ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 
ข้อ 41. บริษัทต้องจัดให้มีการท าและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดท างบดุลและบัญชีก าไร

ขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัท จะต้องท าเป็นภาษาไทย 
และต้องท าตามวิธีบัญชีสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันท่ัวไปในประเทศไทย 

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม
สามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนหรือจัดท าขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 
(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชี 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 44. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่       
ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล  
เงินปันผลส าหรับหุ้นสามัญให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน 

 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น 
และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือนนับแต่วันท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือ
ไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือน นับแต่วันท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือ
คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนส ารองท่ีได้ระบุไว้แล้ว 
คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติกันผลก าไรสุทธิไว้เป็นทุนส ารองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อด าเนินกิจการของ
บริษัท 

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานอื่นใด ท่ีเกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทใน
เวลาระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนี้ให้มีอ านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท 
และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของบริษัทใด 

29 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560



   

         
 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันส้ินสุดรอบปีบัญชีบริษัท 
 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ

ประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมด  หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน  ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกัน     
ท าหนังสือโดยระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ    
ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดการประชุมภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม สถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา 
แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัด ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมโดย
โฆษณาวันบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 

 ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด วัน เวลา และสถานท่ีประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันต้องอยู่ ในท้องที่อันเป็น
ที่ตั้งของส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่
คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม 

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ 
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า   
กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด ในกรณีที่มี        
ผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 25 คน จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานับไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ           
องค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่า
การประชุมผู้ถือหุน้น้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น ซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุม และ ออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ 
หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันท่ี และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 

 หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะ      
เข้าประชุม 

ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่

ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
(ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า การแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ 
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

   

         
 

(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ 
(ฌ) การควบหรือเลิกกิจการ 

ข้อ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังนี้ 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุม แสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล 
(3) พิจารณาจัดสรรก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) กิจการอื่นๆ 

 

การบัญชี การเงิน การสอบบัญชี และเงินปันผล 
ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 
ข้อ 41. บริษัทต้องจัดให้มีการท าและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดท างบดุลและบัญชีก าไร

ขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัท จะต้องท าเป็นภาษาไทย 
และต้องท าตามวิธีบัญชีสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันท่ัวไปในประเทศไทย 

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม
สามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนหรือจัดท าขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 
(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชี 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 44. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่       
ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล  
เงินปันผลส าหรับหุ้นสามัญให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน 

 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น 
และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือนนับแต่วันท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือ
ไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือน นับแต่วันท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือ
คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนส ารองที่ได้ระบุไว้แล้ว 
คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติกันผลก าไรสุทธิไว้เป็นทุนส ารองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อด าเนินกิจการของ
บริษัท 

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานอื่นใด ท่ีเกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทใน
เวลาระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนี้ให้มีอ านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท 
และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของบริษัทใด 

30บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560



   

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษัทฯ  ได้บริการรถรับ  - ส่ง  โดยมีจุดนัดพบที่ สนามกีฬาภูติอนันต์  ระยะห่างจากทางลงสถานีรถไฟฟ้า  BTS (บางนา )                   
ประมาณ 20 เมตร ในช่วงเวลา 12.30  น. – 14.30 น. โดยสามารถติดตอ่พนกังานขบัรถได้ที่นายสะอาด ประเสริฐศรี เบอร์โทร. 081-756-0001 
และ/หรือนายศุภฤกษ์  เถลิงสุข เบอรโทร. 094-568-9454   และสามารถแจ้งล่วงหน้าส าหรับการใช้บริการรถรับ  - ส่งของบริษัทฯ ได้ที่            
ส านกังานเลขานกุารบริษัท โทร 0-2769-9403 (สายตรง), 0-2769-9999, 0-2361-3311 ตอ่ 403, 436 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนทีต่ั้งบริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 

   

         
 

วาระที่  2   พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
           (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงั นี ้

    เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่  3   รับทราบการงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560    
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
      เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

           (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชุด 

    เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง  
  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

   นายปราโมทย์     เตียสวุรรณ์   เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 นายวีระชยั          ตนัตกิลุ    เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 

   นางรวิฐา         พงศ์นชุิต     เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่  5  พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2561 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
  
วาระที่  6  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญช ีประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทน 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

          เหน็ด้วย        ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่  7  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
 
         เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 
 
                (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
  (6)ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

 
 


 

31 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560



   

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษัทฯ  ได้บริการรถรับ  - ส่ง  โดยมีจุดนัดพบที่ สนามกีฬาภูติอนันต์  ระยะห่างจากทางลงสถานีรถไฟฟ้า  BTS (บางนา )                   
ประมาณ 20 เมตร ในช่วงเวลา 12.30  น. – 14.30 น. โดยสามารถติดตอ่พนกังานขบัรถได้ที่นายสะอาด ประเสริฐศรี เบอร์โทร. 081-756-0001 
และ/หรือนายศุภฤกษ์  เถลิงสุข เบอรโทร. 094-568-9454   และสามารถแจ้งล่วงหน้าส าหรับการใช้บริการรถรับ  - ส่งของบริษัทฯ ได้ที่            
ส านกังานเลขานกุารบริษัท โทร 0-2769-9403 (สายตรง), 0-2769-9999, 0-2361-3311 ตอ่ 403, 436 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนทีต่ั้งบริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 

   

         
 

วาระที่  2   พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
           (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงั นี ้

    เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่  3   รับทราบการงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560    
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
      เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

           (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชุด 

    เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง  
  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

   นายปราโมทย์     เตียสวุรรณ์   เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 นายวีระชยั          ตนัตกิลุ    เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 

   นางรวิฐา         พงศ์นชุิต     เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่  5  พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2561 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
  
วาระที่  6  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญช ีประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทน 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

          เหน็ด้วย        ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่  7  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
 
         เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 
 
                (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
  (6)ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

 
 


 

   

         
 

 
     หนงัสือมอบฉนัทะ  

     
       เขียนที.่.................................................................................................. 
       วนัท่ี .................เดือน..................................พ.ศ..................................... 

       
 (1) ข้าพเจ้า.................................................................................................  สญัชาต.ิ................................................................. 
อยูบ้่านเลขท่ี..................................... ถนน ...................................................ต าบล / แขวง....................................................................... 
อ าเภอ / เขต...................................................... จงัหวดั........................................ รหสัไปรษณีย์........................................................... 
  
 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ                                                         บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี                                                จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม..................................................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั........................... เสยีง 
  
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1) ..........................................................................................อาย ุ.......................ปี อยูบ้่านเลขที่.......................................... 
ถนน.............................................ต าบล / แขวง...............................................อ าเภอ / เขต................................................................... 
จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย์...............................................หรือ 
 (2) ..........................................................................................อาย ุ.......................ปี อยูบ้่านเลขที่.......................................... 
ถนน............................................ต าบล / แขวง...............................................อ าเภอ / เขต.................................................................... 
จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย์...............................................หรือ 
 (3) ..........................................................................................อาย ุ.......................ปี อยูบ้่านเลขที่.......................................... 
ถนน............................................ต าบล / แขวง...............................................อ าเภอ / เขต.................................................................... 
จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย์............................................... 
            
             คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 ในวันพุธที่  18 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชัน้ 5 ของบริษัทฯ เลขที่  28     
ถนนบางนา - ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
  
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
  
       ลงช่ือ...................................................................... ผู้มอบฉนัทะ 
        (.............................................................)      
        

ลงช่ือ...................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                              (.............................................................)       
หมายเหตุ  
ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้ น
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
 
 
 

 แบบ ก. อากรแสตมป์ 20.-บาท 

32บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560



   

         
 

หนังสือมอบฉันทะ  
     
 

        เขียนท่ี.............................................................................................  
        วนัท่ี............เดือน.............................................พ.ศ............ ..............  
        
 (1) ข้าพเจ้า.........................................................................................................สญัชาติ........................................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..............................................ถนน.................................................................ต าบล / แขวง.................................................................... 
อ าเภอ / เขต...............................................จงัหวดั.............................................................รหสัไปรษณีย์.............................................. ...................... 
 
 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน)                      
โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม....................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั..........................................................เสียง 
 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้           
      1......................................................................................................................................................อายุ...........................................ปี    
อยู่บ้านเลขท่ี.........................................ถนน.......................................................................ต าบล / แขวง................................................................... 
อ าเภอ / เขต..........................................จงัหวดั...................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................ หรือ 
     2............................................................................................................. ..........................................อายุ...........................................ปี    
อยู่บ้านเลขท่ี.........................................ถนน........................................................................ต าบล / แขวง................................................................. 
อ าเภอ / เขต..........................................จงัหวดั..................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................. หรือ 
    3.........................................................................................................................................................อายุ...........................................ปี    
อยู่บ้านเลขท่ี.........................................ถนน.......................................................................ต าบล / แขวง...................................................................  
อ าเภอ / เขต..........................................จงัหวดั...................................................................รหสัไปรษณีย์........................................................... หรือ 
 
 

กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบดงันี ้:- 
           1. นายวีระชยั ตนัติกลุ  กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ75 ปี 
              อยูบ้่านเลขที่ 29 ถนนสิริธร ซอย 2 แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 

    

หรือ    2.  นางรวิฐา พงศ์นชุิต  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ68 ปี 
           อยูบ้่านเลขที่ 5/208 ล าลกูกา 71 ถนนล าลกูกา แขวงบงึลาดสวาย เขตล าลกูกา ปทมุธานี 12150 

  

หรือ    3. นายจ านงค์ วฒันเกส กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ66 ปี                                 
อยูบ้่านเลขที ่99 ซ.แบร่ิง 3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

 
คนหนึง่คนใด เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชัน้ 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ถนนบางนา - ตราด 28 แขวง
บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 
  (4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

      
วาระที่  1   รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการด าเนินงานปี 2560 

            (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เหน็ด้วย        ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 
 
 

แบบ ข. อากรแสตมป์ 20.-บาท 

โปรดกา
เคร่ืองหมาย
หน้าชื่อผู้ รับ
มอบฉันทะ
เพียงช่ือเดียว 



 
   

         
 

วาระที่  2   พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
           (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงั นี ้

    เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่  3   รับทราบการงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560    
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
      เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

           (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชุด 

    เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง  
  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

   นายปราโมทย์     เตียสวุรรณ์   เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 นายวีระชยั          ตนัตกิลุ    เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 

   นางรวิฐา         พงศ์นชุิต     เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่  5  พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2561 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
  
วาระที่  6  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญช ีประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทน 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

          เหน็ด้วย        ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่  7  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
 
         เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 
 
                (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
  (6)ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

 
 


 

   

          

 
หนังสือมอบฉันทะ   

    
 

        เขียนท่ี.............................................................................................  
        วนัท่ี............เดือน.............................................พ.ศ............ ..............  
        
 (1) ข้าพเจ้า.........................................................................................................สญัชาติ........................................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..............................................ถนน.................................................................ต าบล / แขวง.................................................................... 
อ าเภอ / เขต...............................................จงัหวดั.............................................................รหสัไปรษณีย์.................................................................... 
 
 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน)                      
โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม....................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั..........................................................เสียง 
 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้           
      1......................................................................................................................................................อายุ...........................................ปี    
อยู่บ้านเลขท่ี.........................................ถนน.......................................................................ต าบล / แขวง................................................................... 
อ าเภอ / เขต..........................................จงัหวดั...................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................ หรือ 
     2............................................................................................................. ..........................................อายุ...........................................ปี    
อยู่บ้านเลขท่ี.........................................ถนน........................................................................ต าบล / แขวง................................................................. 
อ าเภอ / เขต..........................................จงัหวดั..................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................. หรือ 
    3.........................................................................................................................................................อายุ...........................................ปี    
อยู่บ้านเลขท่ี.........................................ถนน.......................................................................ต าบล / แขวง...................................................................  
อ าเภอ / เขต..........................................จงัหวดั...................................................................รหสัไปรษณีย์........................................................... หรือ 
 
 

กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบดงันี ้:- 
           1. นายวีระชยั ตนัติกลุ  กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ75 ปี 
              อยูบ้่านเลขที่ 29 ถนนสิริธร ซอย 2 แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 

    

หรือ    2.  นางรวิฐา พงศ์นชุิต  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ68 ปี 
           อยูบ้่านเลขที่ 5/208 ล าลกูกา 71 ถนนล าลกูกา แขวงบงึลาดสวาย เขตล าลกูกา ปทมุธานี 12150 

  

หรือ    3. นายจ านงค์ วฒันเกส กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ66 ปี                                 
อยูบ้่านเลขที ่99 ซ.แบร่ิง 3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

 
คนหนึง่คนใด เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
ในวันพุธที่  18 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชัน้ 5 ของบริษัทฯ เลขที่  28 ถนนบางนา - ตราด 28    
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 
  (4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

      
วาระที่  1   รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการด าเนินงานปี 2560 

            (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

    เหน็ด้วย        ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 
 

แบบ ข. อากรแสตมป์ 20.-บาท 

โปรดกา
เคร่ืองหมาย
หน้าชื่อผู้ รับ
มอบฉันทะ
เพียงช่ือเดียว 

 

 



33 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560



   

         
 

หนังสือมอบฉันทะ  
     
 

        เขียนท่ี.............................................................................................  
        วนัท่ี............เดือน.............................................พ.ศ............ ..............  
        
 (1) ข้าพเจ้า.........................................................................................................สญัชาติ........................................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..............................................ถนน.................................................................ต าบล / แขวง.................................................................... 
อ าเภอ / เขต...............................................จงัหวดั.............................................................รหสัไปรษณีย์.............................................. ...................... 
 
 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน)                      
โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม....................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั..........................................................เสียง 
 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้           
      1......................................................................................................................................................อายุ...........................................ปี    
อยู่บ้านเลขท่ี.........................................ถนน.......................................................................ต าบล / แขวง................................................................... 
อ าเภอ / เขต..........................................จงัหวดั...................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................ หรือ 
     2............................................................................................................. ..........................................อายุ...........................................ปี    
อยู่บ้านเลขท่ี.........................................ถนน........................................................................ต าบล / แขวง................................................................. 
อ าเภอ / เขต..........................................จงัหวดั..................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................. หรือ 
    3.........................................................................................................................................................อายุ...........................................ปี    
อยู่บ้านเลขท่ี.........................................ถนน.......................................................................ต าบล / แขวง...................................................................  
อ าเภอ / เขต..........................................จงัหวดั...................................................................รหสัไปรษณีย์........................................................... หรือ 
 
 

กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบดงันี ้:- 
           1. นายวีระชยั ตนัติกลุ  กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ75 ปี 
              อยูบ้่านเลขที่ 29 ถนนสิริธร ซอย 2 แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 

    

หรือ    2.  นางรวิฐา พงศ์นชุิต  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ68 ปี 
           อยูบ้่านเลขที่ 5/208 ล าลกูกา 71 ถนนล าลกูกา แขวงบงึลาดสวาย เขตล าลกูกา ปทมุธานี 12150 

  

หรือ    3. นายจ านงค์ วฒันเกส กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ66 ปี                                 
อยูบ้่านเลขที ่99 ซ.แบร่ิง 3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

 
คนหนึง่คนใด เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
ในวันพุธท่ี 18 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชัน้ 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ถนนบางนา - ตราด 28 แขวง
บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 
  (4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

      
วาระที่  1   รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการด าเนินงานปี 2560 

            (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เหน็ด้วย        ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 
 
 

แบบ ข. อากรแสตมป์ 20.-บาท 

โปรดกา
เคร่ืองหมาย
หน้าชื่อผู้ รับ
มอบฉันทะ
เพียงช่ือเดียว 



 

   

         
 

วาระที่  2   พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
           (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงั นี ้

    เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่  3   รับทราบการงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560    
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
      เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

           (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชุด 

    เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง  
  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

   นายปราโมทย์     เตียสวุรรณ์   เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 นายวีระชยั          ตนัตกิลุ    เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 

   นางรวิฐา         พงศ์นชุิต     เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่  5  พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2561 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
  
วาระที่  6  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญช ีประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทน 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

          เหน็ด้วย        ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่  7  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
 
         เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 
 
                (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
  (6)ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

 
 


 

   

          

 
หนังสือมอบฉันทะ   

    
 

        เขียนท่ี.............................................................................................  
        วนัท่ี............เดือน.............................................พ.ศ............ ..............  
        
 (1) ข้าพเจ้า.........................................................................................................สญัชาติ........................................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..............................................ถนน.................................................................ต าบล / แขวง.................................................................... 
อ าเภอ / เขต...............................................จงัหวดั.............................................................รหสัไปรษณีย์.................................................................... 
 
 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน)                      
โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม....................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั..........................................................เสียง 
 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้           
      1......................................................................................................................................................อายุ...........................................ปี    
อยู่บ้านเลขท่ี.........................................ถนน.......................................................................ต าบล / แขวง................................................................... 
อ าเภอ / เขต..........................................จงัหวดั...................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................ หรือ 
     2............................................................................................................. ..........................................อายุ...........................................ปี    
อยู่บ้านเลขท่ี.........................................ถนน........................................................................ต าบล / แขวง................................................................. 
อ าเภอ / เขต..........................................จงัหวดั..................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................. หรือ 
    3.........................................................................................................................................................อายุ...........................................ปี    
อยู่บ้านเลขท่ี.........................................ถนน.......................................................................ต าบล / แขวง...................................................................  
อ าเภอ / เขต..........................................จงัหวดั...................................................................รหสัไปรษณีย์........................................................... หรือ 
 
 

กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบดงันี ้:- 
           1. นายวีระชยั ตนัติกลุ  กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ75 ปี 
              อยูบ้่านเลขที่ 29 ถนนสิริธร ซอย 2 แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 

    

หรือ    2.  นางรวิฐา พงศ์นชุิต  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ68 ปี 
           อยูบ้่านเลขที่ 5/208 ล าลกูกา 71 ถนนล าลกูกา แขวงบงึลาดสวาย เขตล าลกูกา ปทมุธานี 12150 

  

หรือ    3. นายจ านงค์ วฒันเกส กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ66 ปี                                 
อยูบ้่านเลขที ่99 ซ.แบร่ิง 3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

 
คนหนึง่คนใด เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
ในวันพุธท่ี 18 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชัน้ 5 ของบริษัทฯ เลขที่  28 ถนนบางนา - ตราด 28    
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 
  (4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

      
วาระที่  1   รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการด าเนินงานปี 2560 

            (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

    เหน็ด้วย        ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 
 

แบบ ข. อากรแสตมป์ 20.-บาท 

โปรดกา
เคร่ืองหมาย
หน้าชื่อผู้ รับ
มอบฉันทะ
เพียงช่ือเดียว 

 

 



34บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560



   

         
 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ              
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
 

        ลงช่ือ......................................................................ผู้มอบฉนัทะ
                (.....................................................................)      
                  
        ลงช่ือ..................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       (......................................................................)      
        
         
  
หมายเหตุ  
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้ น 
    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือ  
    มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

   

         
 

            อากรแสตมป์ 20.-บาท               แบบ ค. 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

             แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
 
        เขียนท่ี.............................................................................................  
        วนัท่ี............เดือน.............................................พ.ศ........................  
        
 (1) ข้าพเจ้า............................................................................................. .................................................................................................. 
ส านกังานตัง้อยู่เลขท่ี...............................................ถนน......................................................ต าบล / แขวง................................................................. 
อ าเภอ / เขต..................................................จงัหวดั............................................................รหสัไปรษณีย์..................................................................  
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั...........................................................................................................................  
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท.................................................................................................. ....................................................................จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม......................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.........................................................เสียง 
 
 (2) ขอมอบฉนัทะให้           
      1............................................................................................................................. ........................อายุ............................................ปี    
อยู่บ้านเลขท่ี.........................................ถนน......................................................................ต าบล / แขวง...................................................................  
อ าเภอ / เขต..........................................จงัหวดั..................................................................รหสัไปรษณีย์........................................................... หรือ 
     2......................................................................................................... .............................................อายุ............................................ปี    
อยู่บ้านเลขท่ี.........................................ถนน......................................................................ต าบล / แขวง................................................................. 
อ าเภอ / เขต..........................................จงัหวดั..................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................. หรือ 
    3.......................................................................................................................... ..............................อายุ............................................ปี    
อยู่บ้านเลขท่ี.........................................ถนน......................................................................ต าบล / แขวง................................................................. 
อ าเภอ / เขต.......................................จงัหวดั.....................................................................รหสัไปรษณีย์.............................................................  
 
คนหนึง่คนใด เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
ในวันพุธท่ี 18 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชัน้ 5 ของบริษัทฯ เลขที่  28 ถนนบางนา - ตราด 28   
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
   

   มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
   มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

    หุ้นสามญั...................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...........................เสียง  
        หุ้นบริุมสิทธิ..............................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...........................เสียง 

 
        รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด.............................เสียง         
   

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
 

วาระที่  1   รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการด าเนินงานปี 2560 
            (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เหน็ด้วย        ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 


 

35 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560



   

         
 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ              
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
 

        ลงช่ือ......................................................................ผู้มอบฉนัทะ
                (.....................................................................)      
                  
        ลงช่ือ..................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       (......................................................................)      
        
         
  
หมายเหตุ  
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้ น 
    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือ  
    มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

   

         
 

            อากรแสตมป์ 20.-บาท               แบบ ค. 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

             แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
 
        เขียนท่ี.............................................................................................  
        วนัท่ี............เดือน.............................................พ.ศ........................  
        
 (1) ข้าพเจ้า............................................................................................. .................................................................................................. 
ส านกังานตัง้อยู่เลขท่ี...............................................ถนน......................................................ต าบล / แขวง................................................................. 
อ าเภอ / เขต..................................................จงัหวดั............................................................รหสัไปรษณีย์..................................................................  
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั...........................................................................................................................  
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท.................................................................................................. ....................................................................จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม......................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.........................................................เสียง 
 
 (2) ขอมอบฉนัทะให้           
      1............................................................................................................................. ........................อายุ............................................ปี    
อยู่บ้านเลขท่ี.........................................ถนน......................................................................ต าบล / แขวง...................................................................  
อ าเภอ / เขต..........................................จงัหวดั..................................................................รหสัไปรษณีย์........................................................... หรือ 
     2......................................................................................................... .............................................อายุ............................................ปี    
อยู่บ้านเลขท่ี.........................................ถนน......................................................................ต าบล / แขวง................................................................. 
อ าเภอ / เขต..........................................จงัหวดั..................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................. หรือ 
    3.......................................................................................................................... ..............................อายุ............................................ปี    
อยู่บ้านเลขท่ี.........................................ถนน......................................................................ต าบล / แขวง................................................................. 
อ าเภอ / เขต.......................................จงัหวดั.....................................................................รหสัไปรษณีย์.............................................................  
 
คนหนึง่คนใด เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
ในวันพุธที่  18 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชัน้ 5 ของบริษัทฯ เลขที่  28 ถนนบางนา - ตราด 28   
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
   

   มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
   มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

    หุ้นสามญั...................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...........................เสียง  
        หุ้นบริุมสิทธิ..............................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...........................เสียง 

 
        รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด.............................เสียง         
   

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
 

วาระที่  1   รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการด าเนินงานปี 2560 
            (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เหน็ด้วย        ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 


 

36บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560



   

         
 

วาระที่  2   พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
            (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงั นี ้

    เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่  3  รับทราบการงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560    
                   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
      เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
                  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

           (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชุด 

    เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง  
  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

   นายปราโมทย์  เตียสวุรรณ์   เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 นายวีระชยั         ตนัตกิลุ    เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 

   นางรวิฐา        พงศ์นชุิต     เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2561 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
    เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 และก าหนดค่าสอบบัญชี  

           (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                   เหน็ด้วย         ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 
วาระที่ 7 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เหน็ด้วย                  ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
 
  (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ
ไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

 

 
 
 
 


 

   

         
 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
        ลงช่ือ...................................................................... .......ผู้มอบฉนัทะ
                (................................................................... ..)     
                  
        ลงช่ือ.....................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       (......................................................................)      
       
         
  
    
หมายเหตุ  

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนหุ้นเป็นผุ้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

 2.  หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
     (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
                   (2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในนงัสือมอบฉนัทะได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

 3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 4.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 5. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบ 

ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  
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วาระที่  2   พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
            (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงั นี ้

    เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่  3  รับทราบการงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560    
                   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
      เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
                  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

           (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชุด 

    เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง  
  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

   นายปราโมทย์  เตียสวุรรณ์   เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 นายวีระชยั         ตนัตกิลุ    เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 

   นางรวิฐา        พงศ์นชุิต     เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2561 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
    เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 และก าหนดค่าสอบบัญชี  

           (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                   เหน็ด้วย         ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 
วาระที่ 7 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เหน็ด้วย                  ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
 
  (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ
ไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

 

 
 
 
 


 

   

         
 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
        ลงช่ือ...................................................................... .......ผู้มอบฉนัทะ
                (................................................................... ..)     
                  
        ลงช่ือ.....................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       (......................................................................)      
       
         
  
    
หมายเหตุ  

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนหุ้นเป็นผุ้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

 2.  หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
     (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
                   (2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในนงัสือมอบฉนัทะได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

 3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 4.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 5. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบ 

ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  
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