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     ทะเบียนเลขท่ี 0107537001986 
 

ท่ี สล. 015/2562 
       15 มีนาคม 2562 
 

เร่ือง  ขอเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561  
 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย       1.    รายงานประจําปี 2561 และงบการเงินสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ในรูปแบบ QR Code 
2. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 3-7 
3. คําชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชมุ และการออกเสียงลงคะแนน 
4. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
5. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุ 
6. ข้อบงัคบับริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 
8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
7. หนังสือเชญิประชุมที่มี QR Code (ที่ต้องนํามาประชุม) 

 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) ได้มีมติให้กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวนัองัคาร           
ท่ี 23 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชมุ Auditorium อาคาร B1 ชัน้ 5 ของบริษัทฯ เลขท่ี 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนาใต้ 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้:- 
 

วาระที่ 1   รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดาํเนินงานปี 2561 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 39 และ            
ข้อ 43 กําหนดให้ท่ีประชุมสามัญประจําปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมาและต้องจดัสง่รายงานประจําปีของคณะกรรมการพร้อมกบัหนงัสือ
นัดประชุมสามัญประจําปีให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาและการ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2561 ซึง่ปรากฎอยูใ่นรายงานประจําปี 2561 ของบริษัท  

 

ความเหน็คณะกรรมการ : วาระนีเ้ป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบ จงึไมต้่องมีการลงมติ 
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วาระที่ 2   พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 2561 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42            
ซึง่กําหนดให้บริษัท ต้องจดัทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีของบริษัท
เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นในการประชุมสามัญประจําปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ พร้อมทัง้ให้ผู้ สอบบัญชี
ตรวจสอบก่อนนําเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั 

 

ความเหน็คณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุประจําปี 
2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทสํานกังาน อีวาย 
จํากัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในปี 2560 และปี 2561 โดยสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

 

                                              ข้อมลูงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุ (บางสว่น) ของบริษัท  
                   หน่วย : ล้านบาท 

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2561 2560 2561 2560 

สนิทรัพย์รวม 4,054 4,217 3,979 4,241 
หนีส้นิรวม 1,774 2,188 1,232 1,605 
รายได้รวม 3,173 2,951 2,440 2,285 
กําไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 168 (161) 48 (419) 
กําไรส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.4013 (0.4044) 0.1157 (1.0509) 

 

 โดยมีรายละเอียดปรากฎในรายงานประจําปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญประชุม        
ในครัง้นี ้ตามเอกสารแนบ 

 

วาระที่ 3   รับทราบการงดจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2561 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: สําหรับปี 2561 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ จากงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลกําไรสทุธิจํานวน 48.35 
ล้านบาท แตเ่พ่ือการรองรับการเติบโตของยอดขาย จงึพิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561        

 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินร้อยละ 60 ของกําไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดย
คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาถึงกําไรจากการดําเนินงาน เงินทนุหมนุเวียน เงินลงทนุในสินทรัพย์ถาวร 
เง่ือนไขทางการเงิน และการตัง้สํารองทนุตามท่ีกฎหมายกําหนด ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต 

 
ความเหน็คณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาอนมุติังดจ่ายเงินปันผลประจําปีสําหรับผลการ

ดําเนินงานปี 2561  
ทัง้นีไ้ด้เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 - 2561 เพ่ือประกอบการพิจารณาตามเอกสาร
ประกอบการพิจารณา วาระท่ี 3 
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วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ แต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่ และเพิ่มรายช่ือกรรมการ   
ผู้มีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: ด้วยข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 19 กําหนดให้กรรมการจํานวนหนึ่งในสาม หรือจํานวน 3 คน จากจํานวน
กรรมการทัง้หมดของบริษัทท่ีมีอยู่ 9 คน จะต้องพ้นตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปีทุกปี จึงต้องเสนอต่อผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ        
โดยผู้ ถือหุ้นสามารถแต่งตัง้กรรมการท่ีครบวาระกลบัเข้ารับตําแหน่งต่ออีกวาระก็ได้ โดยคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนพิจารณาซึง่ไมร่วมกรรมการทา่นท่ีมีสว่นได้เสียได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการ
ทัง้ 3 ท่าน มีคณุสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษัทได้ จึงเห็น
ควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทตอ่อีกวาระหนึง่ 

 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเห็นควรให้แต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่อีก 1 ท่าน ซึ่งมีความรู้ 
ความเช่ียวชาญด้านการตลาด จึงเห็นสมควรเสนอช่ือ นายเดชา นันทนเจริญกุล เป็นกรรมการ            
ของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 1 คน รวมบริษัทฯ มีกรรมการทัง้สิน้ 10 คน และให้เพิ่มรายช่ือเป็นกรรมการ          
ผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท ดงันี ้ 
 

เดิม นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ หรือ นางประพีร์ สรไกรกิติกูล ลงลายมือช่ือร่วมกับ  นายปราโมทย์            
เตียสุวรรณ์ หรือ นางปราณี คุณประเสริฐ หรือ นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ รวมเป็นสองคนพร้อม
ประทบัตราสําคญัของบริษัท  
ใหม่  นางสนุนัทา เตียสวุรรณ์ หรือ นางประพีร์ สรไกรกิติกูล หรือ นางปราณี คณุประเสริฐ ลงลายมือช่ือ
ร่วมกับ  นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ หรือ นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ หรือนายเดชา  นันทนเจริญกุล         
รวมเป็นสองคนพร้อมประทบัตราสําคญัของบริษัท 
 

บริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมในการเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการผ่านทาง 
Website ของบริษัทฯ ในช่วงเดือนตลุาคม - ธันวาคม ของทกุปี หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการและการ
ออกเสียงลงคะแนน ดรูายละเอียดได้ท่ีข้อบงัคบับริษัทข้อท่ี 16, 17 และ 18 ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือ
บคุคลท่ีเหมาะสมเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 

ความเหน็คณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนว่าควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีครบ
กําหนดต้องออกตามวาระจํานวน 3 คน กลบัเข้าเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

     1) นายปรีดา เตียสวุรรณ์ 
2) นางประพีร์ สรไกรกิติกลู 

     3) นางสาวพิทยา  เตียสวุรรณ์ 
และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นอนุมัติแต่งตัง้            
นายเดชา นนัทนเจริญกุล ซึ่งเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์สอดคล้องกบัการขยายงาน
ของกิจการในอนาคต 
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ทัง้นี ้ข้อมลูประวติัโดยสงัเขปของกรรมการทัง้ท่ีเสนอเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ            
และกรรมการเข้าใหม ่ดงัปรากฎตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4  

 

วาระที่ 5   พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจาํปี 2562 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: หลกัเกณฑ์การพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน ให้พิจารณา จากผลประกอบการของบริษัท และความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ ผลงานและผลประโยชน์ท่ีได้รับจากกรรมการในแตล่ะทา่นมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา  

 

ความเหน็คณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน        

จึงขอเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัให้จดัสรรค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 จํานวนวงเงินไม่เกิน          
12.0 ล้านบาท และเห็นควรให้รายงานการจ่ายผลตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
บริหารในปี 2562 ให้ท่ีประชมุรับทราบดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 

 

วาระที่ 6   พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 และกาํหนดค่าตอบแทน 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล:    ตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
สามญัประจําปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี ทัง้นีค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2562 และเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณานําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ ผู้ สอบบัญชีประจําปี 2562 และกําหนด
คา่ตอบแทน โดยเสนอแต่งตัง้ นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3844 
หรือ  นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4523  หรือ นายฉัตรชัย           
เกษมศรีธนาวฒัน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5813 แห่งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2562 และกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปีเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 3.14    
ล้านบาท  ในกรณีท่ีผู้ สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท สํานักงาน อีวาย 
จํากัด จัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของสํานักงานทําหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ     
งบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้ และมีค่าบริการอ่ืนรวมจํานวนเงินไม่เกิน 0.47 ล้านบาท 
รวมทัง้สิน้เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 3.61 ล้านบาท 

 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั มีเครือข่ายครอบคลมุเป็นท่ี
ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทําให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล            
โดยค่าสอบบญัชีท่ีเสนอเข้ามาในปี 2562 มีความสมเหตสุมผล และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 รายรวมถึงบริษัท 
สํานกังาน อีวาย จํากดั ไม่มีความสมัพนัธ์หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทแตอ่ยา่งใด พร้อมทัง้เสนอคา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบด้วย 
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ความเหน็คณะกรรมการ:   คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ได้พิจารณาถงึความเหมาะสมตา่งๆ จงึมีมติให้นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้  
1) นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3844 หรือ 

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

(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 
3)    นายฉตัรชยั  เกษมศรีธนาวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5813 
 (ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

 

แห่งบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2562 และกําหนดค่าสอบบญัชี
ประจําปีเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 3.14 ล้านบาท และค่าบริการอ่ืนรวมจํานวนเงินไม่เกิน 0.47 ล้านบาท           
รวมทัง้สิน้เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 3.61 ล้านบาท ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบติั
หน้าท่ีได้ให้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของสํานักงานทําหน้าท่ี
ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้ ทัง้นีไ้ด้แนบค่า
สอบบญัชีเพ่ือประกอบการพิจารณาตาม เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6 

 

 
 
วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดย เฉพาะเจาะจง (Private Placement)         

จาํนวนไม่เกนิ 115 ล้านบาท  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล:   เน่ืองด้วยประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561 วนัท่ี 29 มกราคม 2561 มีมติอนมุติัการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จํานวนไมเ่กิน 500 ล้านบาท ให้แก่กองทนุ 
Advance Opportunities Fund I และบริษัทได้ดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติดงักลา่วไป
แล้วจํานวน 100 ล้านบาท ยงัคงเหลือวงเงินหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจะออกได้อีกจํานวน 400 ล้านบาท อยา่งไรก็ดี            
ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 17/2561 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตรา
สารหนีท่ี้ออกใหม ่ บริษัทมีระยะเวลาดําเนินการออกหุ้นออกหุ้นกู้แปลงสภาพในวงจํากดัดงักลา่ว 1 ปี นบัแตว่นัท่ี        
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้บริษัทออกหุ้นกู้แปลงสภาพระยะเวลา 1 ปีนบัแตว่นัท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้
ท่ี 1/2561 วนัท่ี 29 มกราคม 2561 มีมติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วได้ครบกําหนดเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2562 
ท่ีผา่นมา โดยยงัมีวงเงินหุ้นกู้ ท่ียงัไมไ่ด้ออกจํานวน 400 ล้านบาท สําหรับปีนี ้ บริษัทมีความต้องการใช้เงินเพ่ือ
นํามาใช้ในการจดัซือ้วตัถดิุบหรือดําเนินการธุรกิจหรือชําระคืนหนีเ้ดิมอยูอี่กจํานวน 115 ล้านบาท จงึยงัมีความ
จําเป็นท่ีจะต้องออกหุ้นกู้ เพิ่มเติมจํานวน 115 ล้านบาท ดงันัน้ เพ่ือให้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวเงิน 
115 ล้านบาทได้ บริษัทจงึต้องดําเนินการขอมติจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงิน 
115 ล้านบาท ให้แก่ กองทนุ Advance Opportunities Fund I โดยเฉพาะเจาะจงตามท่ีกลา่วข้างต้น เพ่ือให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 17/2561  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1. ข้อมูลเก่ียวกับ Advance Opportunity Fund I  
 

กองทนุ Advance Opportunities Fund I เป็นกองทนุเปิด (Open-ended Fund) ซึง่เป็นบริษัทจ ากดัความรับผิด          
ท่ีได้รับยกเว้นของหมู่เกาะเคย์แมน กองทนุ Advance Opportunities Fund I ถกูจดัโครงสร้างให้เป็นกองทนุรวมท่ี
อยู่ภายใต้การก ากบัของหน่วยงานท่ีมีอ านาจก ากบัดแูลเร่ืองการเงินของ Monetary Authority ของหมู่เกาะเคย์แมน  
กองทนุ Advance Opportunities Fund I มีวตัถปุระสงค์การลงทนุระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยลงทนุผ่านตรา
สารทางการเงิน เพ่ือให้การสนบัสนนุทางการเงินในระดบัเล็กและกลาง และ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  
กลยทุธ์การลงทนุของ กองทนุ Advance Opportunities Fund I คือ การจดัหาแหลง่เงินทนุให้แก่บริษัทต่างๆ เพ่ือ
เป็นเงินทุนหมุนเวียน การขยายธุรกิจ การควบรวมกิจการ การครอบง ากิจการแบบย้อนกลับ การจัดการตาม
วัตถุประสงค์ การปรับโครงสร้างหนี ้การซือ้และขายหลักทรัพย์ในต่างตลาดเวลาเดียวกัน โดยหลักทรัพย์ท่ีเป็น             
ทัง้หลกัทรัพย์ประเภทหนีแ้ละประเภททนุ 

บริษัท แอ็ดวานซ์ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จ ากดั (Advance Capital Partners Assets Management Private 
Limited) (“ACPAM”) ผู้จดัการกองทนุของ Advance Opportunities Fund I เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศ
สิงคโปร์ และ ขึน้ทะเบียนเป็นบริษัทจดัการกองทนุกบั Monetary Authority of Singapore  ACPAM ได้รับการ
แต่งตัง้จากกองทนุ Advance Opportunities Fund I ให้เป็นผู้จดัการลงทนุท่ีมีดลุยพินิจท่ีจะจดัการ ดแูล คดัเลือก 
และ ประเมินการลงทนุทกุประเภทของกองทนุ Advance Opportunities Fund I  

กองทนุ Advance Opportunities Fund I และ ACP ไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
พ.ศ. 2546 รายการออกหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วจงึไมเ่ข้าข่ายวา่เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั   

นอกจากนี ้รายการออกหุ้นกู้ แปลงสภาพดังกล่าว มิได้กระทบโครงสร้างการจัดการของบริษัท เน่ืองจากกองทุน 
Advance Opportunities Fund I มิได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท และมิได้ส่งตวัแทนมาเป็น
กรรมการของบริษัท   

 
2. รายละเอียดเก่ียวกับหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่ Advance Opportunities Fund I 

 

หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกให้แก่ กองทนุ Advance Opportunity Fund I มีจ านวนไม่เกิน 115 ล้านบาท แบ่งเป็น
หลายๆ ชดุย่อย  

สรุปสาระส าคญัของข้อก าหนดและเง่ือนไขและผลกระทบจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ กองทนุ  Advance 

Opportunity Fund I ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระท่ี 7  
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การก าหนดราคาแปลงสภาพ อตัราแปลงสภาพ และระยะเวลาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระท่ี 7 ซึง่มีความเหมาะสม เน่ืองจากราคาแปลงสภาพเป็นอตัราท่ีคิดจากสว่นลดจากราคาตลาด
ร้อยละ 10 ซึ่งเป็นส่วนลดจากราคาตลาดท่ีไม่ต ่าเกินไป ส่วนระยะเวลาการแปลงสภาพท่ีให้กองทุน Advance 

Opportunity Fund I ใช้สิทธิแปลงสภาพได้ทกุวนัเน่ืองจากเพ่ือเป็นแรงจงูใจให้ กองทนุ Advance Opportunity 

Fund I  เข้าลงทนุในบริษัท โดยบริษัทได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเพ่ือเป็นการ
รักษาสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นบริษัทไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561              
ทัง้นี ้ข้อก าหนดและเง่ือนไขการออกหุ้นกู้แปลงดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขเดิมท่ีได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมวิสามญั            
ผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 และเป็นไปตามสญัญาการออกหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีได้ท าไว้แล้วระหว่าง บริษัท กับ  กองทุน 

Advance Opportunity Fund I 

เงินท่ีได้จากการออกหุ้นกู้ แปลงสภาพจะน าไปใช้ส าหรับจัดซือ้วตัถุดิบเพ่ือการผลิตสินค้า ประมาณร้อยละ 50 ซึ่ง
บริษัทจะทยอยเบิกใช้ตามก าลงัการผลิตและการสัง่ซือ้สินค้า และ ส่วนเงินท่ีเหลือจะใช้เพ่ือเป็นแหล่งเงินทนุส ารอง
ในกรณีท่ีบริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้เงินในการด าเนินธุรกิจหรือช าระคืนหนีเ้ดิม รวมตลอดจนเพ่ือการอ่ืนใดตาม
ความเหมาะสม 

 
ความเห็นคณะกรรมการ: 1. คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ ให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้

แปลงสภาพโดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ Advance Opportunities Fund I โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

(1) ให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพได้จ านวนไม่เกิน 115 ล้านบาทโดยเฉพาะเจาะจงให้แก่กองทุน 

Advance Opportunity Fund I ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขในเอกสารประกอบวาระท่ี 7  

(2) ให้ประธานกรรมการบริหารหรือบคุคลท่ีประธานกรรมการบริหารก าหนด มีอ านาจดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) การก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น การก าหนด
ช่ือ ลกัษณะการขายหุ้นกู้ แปลงสภาพ จ านวนหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีจะออกและเสนอขายในแต่ละคราว อายุ  
ระยะเวลาไถ่ถอนและการไถ่ถอนก่อนก าหนด อตัราดอกเบีย้ วิธีการช าระเงินต้นและดอกเบีย้ เป็นต้น 

(2.2) ก าหนดเง่ือนไขต่างๆ ของหุ้ นกู้ แปลงสภาพท่ีจะออกให้แก่ กองทุน Advance Opportunity Fund I 
นอกเหนือจากสาระส าคญัของข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีปรากฏตามเอกสารประกอบวาระท่ี 7 และปรับเปลี่ยน
ข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีปรากฏตามเอกสารประกอบวาระท่ี 7 ได้ตามสมควร หากการปรับเปลี่ยนดงักลา่วเป็น
ประโยชน์แก่บริษัทหรือตามความจ าเป็นเพ่ือให้การออกหุ้นกู้แปลงสภาพส าเร็จลลุว่ง และเป็นไปตามกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้อง 
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(2.3) การลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆท่ีเก่ียวข้องและมีอ านาจในการด าเนินการใดๆตามท่ีจ าเป็นและ
เก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพในครัง้นี ้รวมถึงการน าหุ้นกู้แปลงสภาพดงักล่าวไปจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
(The Thai Bond Market Association)  

(2.4) การลงนามและย่ืนค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่างๆ การรายงานผลการขาย การเปิดเผยสารสนเทศ และ 
เอกสารอ่ืนใด ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ กองทนุ Advance Opportunity 

Fund I เพ่ือย่ืนต่อหน่วยราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมตลอดจนให้มีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนั
จ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการด าเนินการดงักลา่วข้างต้นทกุประการ 

2. ดอกเบีย้หุ้นกู้ แปลงสภาพมีอตัราร้อยละ 1 ต่อปี มีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นอตัราดอกเบีย้ท่ีต ่ากว่าดอกเบีย้   
เงินกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน 

 
3. เงินจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจะน ามาใช้ซือ้วตัถดุิบในการผลิตสินค้าในสดัส่วนประมาณร้อยละ  50 น่าจะ
สามารถน าไปใช้ผลิตสินค้าได้ช่วงระยะเวลา 2 ปี  เม่ือบริษัทขายสินค้าได้มากขึน้ จะช่วยให้ผลประกอบการของ
บริษัทดีขึน้ 

 
4. ในกรณีท่ีบริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้ใช้สิทธิแปลสภาพในเวลาท่ีก าหนด คณะกรรมการมี

ความเหน็วา่บริษัทยงัมีความสามารถท่ีจะช าระหนีใ้ห้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้
ท่ีบริษัทจะสง่สินค้าไปขายท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยโุรปในช่วงระยะเวลา 2 ปี อนัท าให้บริษัทฯ
มีรายได้หมนุเวียนในช่วงเวลาดงักลา่ว และบริษัทสามารถส ารองเงินไว้ช าระหนีไ้ด้ 

 
หากกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัการออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามท่ีท่ีประชมุมีมติอนมุตัิในวาระนี ้และหากการไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีดงักล่าวก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่บริษัท ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 
85 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และหากการไมป่ฏิบตัิหน้าท่ีนัน้เป็นเหตใุห้กรรมการหรือบคุคล
ท่ีมีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัท
ได้ตามมาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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วาระที่ 8   พจิารณาอนุมัตแิก้ไขข้อ 4 ข้อ 26 และ ข้อ 34 ของข้อบังคับบริษัทฯ 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล:  เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบตัิงานของนายทะเบียนหลกัทรัพย์ ซึ่งจะต้องระบุไว้ในข้อบังคบัของบริษัท 
ข้อ 4  และเพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ตามท่ีหวัหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ ที่ก าหนดให้การประชมุคณะกรรมการ
สามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และค าชีแ้จงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันท่ี 23 
กนัยายน 2559 เร่ืองการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัทมหาชนจ ากดั จะต้องก าหนดเร่ืองดงักลา่ว
ไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ   จึงจะต้องแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 26  และตามท่ีหัวหน้า           
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค าสัง่ท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพ่ือ  อ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ ให้แก้ไขมาตรา 100 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 จึง
จะต้องแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท ข้อ 34  

 

ความเหน็คณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแก้ไขข้อ 4 ข้อ 26 และ   
 ข้อ 34 ของข้อบงัคบับริษัท รายละเอียดดงันี ้

 
 

ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 
ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญัชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหุ้น 
ใบหุ้ นของบริษัททุกใบจะต้องมีกรรมการอย่างน้อย
สองคนลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือ  แต่กรรมการจะมอบ
อ านาจให้นายทะเบียนหุ้ น ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงช่ือ หรือพิมพ์
ลายมือช่ือแทนก็ได้ 
 
 

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญัชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหุ้น ใบหุ้นของบริษัททกุใบ
จะต้องมีกรรมการอย่างน้อยสองคนลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือ  แต่กรรมการจะ
มอบอ านาจให้นายทะเบียนหุ้ น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ                 
ตลาดหลกัทรัพย์ลงช่ือ หรือพิมพ์ลายมือช่ือแทนก็ได้ 
        ในกรณี ท่ีบ ริ ษัทฯ มอบหมายให้บ ริ ษัท ศูน ย์ รับฝากหลักทรัพย์              
(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ วิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวกับ  
งานทะเบียนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นก าหนด 
 

  ข้อ 26 .    ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมี

กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ี

ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถ

ปฏิบัติห น้า ท่ี ไ ด้  ถ้ า มีรองประธานกรรมการใ ห้                

รองประธานกรรมการเป็นประธานกรรมการถ้าไม่มี

รองประธานกรรมการหรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ี

ได้ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น

ประธานท่ีประชมุ       

 

 ข้อ  26.    ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ี

ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามี                

รองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานกรรมการถ้าไม่มี

รองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ให้กรรมการซึ่งมา

ประชมุเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ      

     การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากโดย

กรรมการคนหนึง่มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึง่มีสว่นได้เสีย

ในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด   
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ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 
         การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุคณะกรรมการ ให้
ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงใน
การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ือง
ใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีก
หนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย                  
ของบริษัท อาจก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ี
กฏหมายก าหนดไว้ในเร่ืองนัน้ๆ ด้วย 

ข้อ 34.    คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือ
หุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน  4 เดือน 
นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีบริษัท 
      การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง           
ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามญั” คณะกรรมการจะ
เรียกการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญ 
เม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผู้ ถือหุ้นซึ่งมี
หุ้ นนับรวมกันไม่น้อยกว่า  1 ใน 5 ของจ านวนหุ้ นท่ี
จ าหน่ายได้ทัง้หมด  หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน  
ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้น
ท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด ได้เข้าช่ือกันท าหนังสือโดยระบุ
เหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้โดยชดัเจน ขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุม
วิสามัญในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้อง
จัดการประชุมภายใน 1 เดือน นับตัง้แต่วันท่ีได้รับ
หนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 34 .   คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุม
สามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีบริษัท 
      การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า “การประชุม
วิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั 
เม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด       
จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้อง
จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 45 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
          ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกันได้
จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วนันบัแต่วนั
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุม             
ผู้ ถือหุ้ นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย                 
อันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตาม
สมควร 
       ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะ           
ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์
ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนัรับผิดชอบ
ชดใช้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 
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วาระที่ 9   พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 22 ข้อ 23  

 
 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: การเพิ่มวตัถปุระสงค์ข้อ 22 เพ่ือให้ครอบคลมุกิจการท่ีจะด าเนินการเพิ่มเติมในการเป็นตวัแทนจ าหน่าย 
จดัหา จดัซือ้อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และเน็ตเวิร์ค ซอฟแวร์ระบบ รวมถึงอปุกรณ์ต่อพ่วง และอ่ืนๆ ให้กับ
บริษัทฯ และบริษัทฯ  ในเครือ   และการเพิ่มวตัถปุระสงค์ข้อ 23 เพ่ือประกอบการต่ออายใุบอนญุาตจดัตัง้
สถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ซึ่งการจ าหน่ายอาหารนัน้ บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาผู้ขาย
อาหาร เพ่ือขายให้อาหารให้แก่พนักงานของบริษัทฯ  ส าหรับวัตถุประสงค์ข้อ 23 โดยรายละเอียของ               

วตัปุระสงค์ทัง้ 2 ข้อ ดงันี ้

 

 วัตถุประสงค์ ข้อ 22 เป็นตวัแทนจดัจ าหน่าย คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค อปุกรณ์เน็ตเวิร์ค อปุกรณ์เซิร์ฟเวอร์ 
ซอฟแวร์ประยุกต์ ซอฟแวร์ระบบ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ท อุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์และอื่นๆ ให้กบับริษัทฯ และบริษัทในเครือ   

 

วัตถุประสงค์ข้อ 23  ประกอบกิจการค้า  อาหารสด  อาหารแห้ง  อาหารส าเร็จรูป  เคร่ืองกระป๋อง  
เคร่ืองปรุงรสอาหาร รวมตลอดถึงการจดัตัง้ร้านจ าหน่ายอาหาร  เคร่ืองด่ืม  ผกั  ผลไม้  และเคร่ืองบริโภค
อ่ืน ๆ 

    
ความเหน็คณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ เพิ่มเติมวตัถปุระสงค์

ของบริษัทฯ ข้อ 22 และ ข้อ 23 ดงักลา่ว  
 
 
วาระที่ 10  พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธขิองบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์                 
ของบริษัทฯ 
 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มวตัถปุระสงค์ของบริษัทดงัท่ีได้เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาในวาระท่ี 9 

นัน้ บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน    
ทัง้นี ้ให้บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

 

         เดิม          “ ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัทมีจ านวน 21 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ “ 
         แก้ไขเป็น   “ ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัทมีจ านวน 23 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ “ 

 
ความเหน็คณะกรรมการ: คณะกรรมการเหน็สมควรน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิของบริษัท ข้อ 3. เร่ืองวตัถปุระสงค์ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มวตัถปุระสงค์ 
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วาระที่ 11   พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: ตามบทบัญญัติมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดไว้ว่า              
“ผู้ ถือหุ้ นซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้                 

ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้” 
 
 

 
 

ความเหน็คณะกรรมการ:   คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญในการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น รวมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของ            
ผู้ ถือหุ้ น ด้วยเจตน์จ านงค์ดังกล่าว ผู้ ถือหุ้ นควรมีสิทธ์ิท่ีจะร่วมเสนอวาระส าหรับการประชุมผู้ ถือหุ้ น                 

จึงเห็นควรให้เปิดรับเร่ืองจากผู้ ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าในช่วงเดือนตลุาคม - 
ธันวาคม ของทุกปี โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนท่ีผู้ ถือหุ้ นจะจัดท าเป็น   

หนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทในภายหลงั และหลงัจากท่ีคณะกรรมการพิจารณาเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ 

โดยมีมติไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และ
ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก่อนการประชมุ และแจ้งท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชมุ 
ทัง้นีใ้นการประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 นี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นีแ้ต่
อย่างใดคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวิธีปฏิบตัิในการประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือสิทธิและความเท่าเทียมกัน
ของผู้ ถือหุ้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สง่ค าถามลว่งหน้าและการให้ผู้ ถือหุ้นได้เสนอช่ือบคุคลเพ่ือด ารง
ต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้ นในช่วงเวลาเดียวกันกับการเสนอวาระการประชุม
ดงักล่าว โดยคณะกรรมการพิจารณาตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้น
รับทราบอีกครัง้ในวนัประชมุ 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียน 

ตัง้แต่เวลา 13.00 น. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครัง้นี ้กรุณาน าบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการ หรือใบขับข่ีมาแสดงเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล กรุณาน าหนังสือรับรองพร้อมรับรองส าเนา              

ให้ถกูต้อง 

 

หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอ่ืนให้เข้าร่วมประชมุ และออกเสียงแทนในการประชมุ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือ
ช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมานี ้และปิดอากรแสตมป์โดยถกูต้องเรียบร้อย ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีจะเข้าร่วมประชมุจะต้องน าเอกสารหรือ
หลกัฐานเพ่ือแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ตามรายละเอียดท่ีแจ้งไว้ในสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3 และส่งมอบให้เลขานกุารบริษัทก่อน 

ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

 
เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ แต่มีความประสงค์            

จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทนโปรดกรอกข้อความในหนงัสือมอบฉนัทะ และระบช่ืุอ  นายวีระชยั ตนัติกลุ กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ หรือ นางรวิฐา พงศ์นชิุต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ หรือ นายจ านงค์ 
วฒันเกส กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ และโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วพร้อมเอกสารประกอบ
มาท่ี บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเลขานุการบริษัท เลขท่ี 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 และให้ถงึบริษัทฯ ก่อนวนัท่ี 23  เมษายน 2562 จกัเป็นพระคณุยิ่ง  
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นอกจากนัน้ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้บริการรถรับ - สง่ โดยมีจดุนดัพบท่ีสนามกีฬาภตูิอนนัต์ ระยะห่าง

จากทางลงสถานีรถไฟฟ้า BTS (บางนา) ประมาณ 20 เมตร ในช่วงเวลา 12.30 น. – 14.30 น. โดยสามารถติดต่อพนักงานขับรถ                      
ได้ท่ีนายสะอาด ประเสริฐศรี เบอร์โทร. 081-756-0001 และ/หรือ นายจิตรกร  เพชรนิล เบอรโทร. 081-113-5533 และสามารถแจ้งล่วงหน้า
ส าหรับการใช้บริการรถรับ - ส่งของบริษัทฯ ได้ท่ีส านกังานเลขานกุารบริษัท โทร 0-2769-9403 (สายตรง) หรือ 0-2769-9431 (สายตรง) หรือ       
0-2769-9436 (สายตรง) หรือ 0-2769-9999, 0-2361-3311 ต่อ 403, 431, 436 รวมทัง้บริษัทฯ ได้จดัท าแผนท่ีตัง้บริษัทฯ ส าหรับท่านท่ีประสงค์
จะเดินทางมาประชมุด้วยตนเอง  
 

ส าหรับประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นปี 2561 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 
     นางสาวสกาวเดือน  ศรีเนตร โทร. 0-2769-9436 (สายตรง), 0-2769-9999 หรือ 0-2361-3311 ตอ่ 436 
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เอกสารประกอบการพจิารณา 
วาระที่ 3-7 
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 3 
 

 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบเงนิปันผล ประจ าปี 2557 – 2561 
 
 

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล  
ปี 2561 
ปีที่เสนอ 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

1. ก าไร(ขาดทนุ) สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท) 48.35 (419.25)      (1.32) 67.05 146.62 

2. จ านวนหุ้น       

   2.1 จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล (ล้านหุ้น) - - - - - 

   2.2 จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผลประจ าปี (ล้านหุ้น) - - - 401.197 409.529 

3. รวมเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น  (บาท : หุ้น)  - - 0.05 0.15 

     3.1 เงินปันผลระหวา่งกาล  (บาท : หุ้น) -  - - - 

     3.2 เงินปันผลประจ าปี  (บาท : หุ้น) - -  0.05 0.15 

4. รวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) - - - 20.12 61.43 

สัดส่วนการจ่ายเงนิปันผลรวม  
(Dividend Payout) 

(%) - - - 30.01% 41.89% 

 

 หมายเหตุ : 1. ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 14/2550 เม่ือวนัท่ี 18 มิถนุายน 2550 มีมติเก่ียวกบันโยบายการจ่าย 

    เงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2. จ านวนหุ้นท่ีจ่ายปันผลประจ าปี 2558 จ านวน 401.197 ล้านหุ้น ซึง่ได้หกัจ านวนหุ้นท่ีบริษัทฯ ซือ้หุ้นคืนจ านวน 8.3318 หุ้น  
   3. ส าหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผล 
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         เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 4 
 
 

ประวัตกิรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกครัง้หน่ึง 

 
ชื่อ – นามสกุล นายปรีดา เตียสวุรรณ์   (กรรมการผู้ ก่อตัง้บริษัท) 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 
ต าแหน่งปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท 
อาย ุ 70   ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศกึษา  Higher National Diploma in Business Studies - Thames Valley University, England 

 Distinguished Senior Executive Program in Government and Business, Harvard 
University, U.S.A. 

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทกัษะ
การเป็นกรรมการ 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 37/2548 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก  แตง่ตัง้เมื่อวนัที ่6 มิถนุายน 2533 (ณ วนัที่จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 
วันที่ได้รับแต่งตัง้กลับเข้าเป็นกรรมการ
ล่าสุด 

20 เมษายน 2559 

การถอืหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) 

24,716,920 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.82 ของทนุที่ช าระแล้ว 
(รวมการถือหุ้นของคูส่มรส) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่น  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 ประธานกรรมการในกลุม่แพรนด้าฯ 6 บริษัท 
 กรรมการในกลุม่แพรนด้าฯ 2 บริษัท 
 กรรมการและเหรัญญิก มลูนิธิพฤษภาประชาธรรม 
 กรรมการเครือข่ายโกลบอลคอมแพก็ประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทที่อาจท าให้
เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน  อปุนายกสมาคมผู้ ค้าอญัมณีไทยและเคร่ืองประดบั 2 สมยั 

 กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียน 

 กรรมการ Thailand - US Business Council 

 กรรมการหอการค้าไทย 2 สมยั 

 ประธานเครือข่ายธรุกิจเพื่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม  

 กรรมการและรองประธาน International Colored Stone Association (ICA) 
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 กรรมการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
- ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการค้าที่เป็นธรรมและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

 กรรมการคณะกรรมการสมชัชาปฏิรูปประเทศไทย 

 กรรมการมลูนิธิดวงประทีป 

 กรรมการมลูนิธิ 14 ตลุา 
การเข้าประชุมในปี 2561  ประชมุคณะกรรมการบริษัท                                      18 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 16 ครัง้ 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มี 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนแล้วเหน็ว่านายปรีดา เตียสวุรรณ์ เป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้ตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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ชื่อ – นามสกุล นางประพีร์  สรไกรกิติกลู (กรรมการผู้ ก่อตัง้บริษัท) 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 
ต าแหน่งปัจจบุนั  รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 

 กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง  

 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
อาย ุ 71   ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศกึษา  B.S.C. Accounting Woodberry University Major Accounting, Los Angeles, 

California U.S.A. 

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทกัษะการเป็น
กรรมการ 

 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 17/2545 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก  แตง่ตัง้เมื่อวนัที ่6 มิถนุายน 2533(ณ วนัที่จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 
วันที่ได้รับแต่งตัง้กลับเข้าเป็นกรรมการล่าสุด 20 เมษายน 2559 

การถอืหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) 

7,400,060 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 1.74 ของทนุที่ช าระแล้ว 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่น  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 ประธานกรรมการในกลุม่แพรนด้าฯ 4 บริษัท 

 กรรมการในกลุม่แพรนด้าฯ 6 บริษัท 
   คณะกรรมการพฒันาธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย กระทรวงพาณิชย์ 

 คณะกรรมการมลูนิธิสง่เสริมอญัมณีและเคร่ืองประดบั 

 กรรมการด าเนินงานสภาธรุกิจไทยเวียดนาม 
การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขันเกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกจิของบริษัทที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน  กรรมการสมาคมผู้น าเข้าและสง่ออกระดบับตัรทอง 
 กรรมการสมาคมผู้ ค้าอญัมณีและเคร่ืองประดบั 
 คณะกรรมการบริหารสถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดบัแหง่ชาติ 
 คณะกรรมการนกัธรุกิจสตรี หอการค้าไทย 
 กรรมการคณะอ านวยการสง่เสริมการค้า หอการค้าไทย 
 ประธานคณะอนกุรรมการธรุกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั หอการค้าไทย 

การเข้าประชุมในปี 2561  ประชมุคณะกรรมการบริษัท                              18 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 17 ครัง้ 
  คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง         4 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ   4 ครัง้ 

  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน       3 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ   3 ครัง้ 

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มี 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านางประพีร์ สรไกรกิติกลู เป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่ได้
ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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ชื่อ – นามสกุล นางสาวพทิยา เตียสวุรรณ์ (กรรมการผู้ ก่อตัง้บริษัท) 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
ต าแหน่งปัจจบุนั  กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ่ านาจลงนาม) 

 กรรมการบริหาร 

 รองกรรมการผู้จดัการ (สายผลิต) 

 กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง 
อาย ุ 64   ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศกึษา  Kilburn - Polytechnic – London, England City and Guilds of London Institute  

 อบรมหลกัสตูรอญัมณีศาสตร์ สถาบนัอญัมณีศาสตร์แหง่เอเชีย (AIGS) 

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทกัษะ
การเป็นกรรมการ 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2547 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก แตง่ตัง้เมื่อวนัที ่6 มิถนุายน 2533 (ณ วนัที่จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 
วันที่ได้รับแต่งตัง้กลับเข้าเป็นกรรมการ
ล่าสุด 

20 เมษายน 2559 

การถอืหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) 

18,451,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.35  ของทนุที่ช าระแล้ว 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่น  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 กรรมการในกลุม่บริษัทแพรนด้าฯ 2 บริษัท 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัทที่อาจท าให้
เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไม่มี 

การเข้าประชุมในปี 2561  ประชมุคณะกรรมการบริษัท                                              18 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 18 ครัง้ 
 คณะกรรมการบริหารกลุม่                                                 12 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 12 ครัง้ 
 คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง                         4 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ   4 ครัง้ 

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มี 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนแล้วเหน็ว่านางสาวพิทยา เตียสวุรรณ์ เป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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ประวัตขิองบุคคลที่เสนอแต่งตัง้ด ารงต าแหน่งกรรมการเข้าใหม่ 
 

 

ช่ือ – นามสกุล นายเดชา นนัทนเจริญกลุ 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
ต าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการบริหาร 

 รองกรรมการผู้จดัการ (สายตลาด) 

 กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง 
อายุ 59   ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา  BBA in Marketing Management in Memphis State University, Tennessee, 

U.S.A. 
  MBA in Marketing Memphis State University, Tennessee, U.S.A. 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
อ่ืน 

ไมมี่ 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 ประธานกรรมการบริหารในกลุม่บริษัทแพรนด้าฯ 2 บริษัท 

 กรรมการบริหารในกลุม่บริษัทแพรนด้าฯ 1 บริษัท 
การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัทที่อาจท า
ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมมี่ 

ประสบการณ์ท างาน  Marine Underwriter, New Hampshire Insurance, Bangkok  ปี 2524  
 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  คณะวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาวสัดศุาสตร์อญัมณีและเคร่ืองประดบั  ปี 2539-2540 

 Member of Thai-Russian Chamber of Commerce  
การเข้าประชุมในปี 2561  คณะกรรมการบริหารกลุม่                                       12 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 11 ครัง้ 

 คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง               4 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ   4 ครัง้ 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมมี่ 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายเดชา นันทนเจริญกุล เป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีได้
ก าหนดไว้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
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ลักษณะความสัมพันธ์ 
ประเภทความสัมพันธ์ ลักษณะความสัมพันธ์ 

การถือหุ้นในบริษัท 
- จ านวนหุ้น 
- สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

 
- 
- 

เป็นญาตสินิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอ านาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอช่ือให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย 

ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีกั้บบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทร่วมหรือนิตบุิคคลที่
อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
- เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงานพนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย) 
- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/สนิค้าบริการ/การให้กู้ ยืมเงินหรือการกู้ ยืมเงิน) 
โดยระบขุนาดของรายการด้วย 
 

 
 
มี 
ไมมี่ 
ไมมี่ 
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         เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 5 
 
 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

                         หน่วย: ล้านบาท 

รายชื่อ 

ค่าตอบแทนกรรมการ  

ต าแหน่ง 
คณะกรรมการ
บริษัท (เงนิเดอืน

และโบนัส) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(เงนิประจ าต าแหน่ง
และโบนัส) 

รวม 
 

1. นายปรีดา เตียสวุรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท 5.088  5.088 
2. นางประพีร์ สรไกรกิติกลู กรรมการบริษัท/ กรรมการการเงินและ

บริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

1.586  1.586 

3. นางสนุนัทา เตียสวุรรณ์  กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

1.506  1.506 

4. นายวีระชยั ตนัติกลุ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

 0.780 0.780 

5. นางรวิฐา   พงศ์นชิุต กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  0.520 0.520 
6. นายจ านงค์   วฒันเกส  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  0.520 0.520 

รวมค่าตอบแทนกรรมการ 8.180 1.820 10.000 
 

 
ส าหรับกรรมการบริษัทที่เหลืออีก 3 ท่านได้รับค่าตอบแทนในฐานะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริหาร 

 ลักษณะค่าตอบแทน จ านวน (คน) รวมจ านวนเงนิ  
(ล้านบาท) 

กรรมการบริหารและผู้บริหาร เงินเดือน และโบนสั 6 18.073 

หมายเหต ุ: 1. มีกรรมการบริษัทท่ีได้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร จ านวน 3 คน 
     2. คา่ตอบแทนดงักลา่วไม่รวมคา่ตอบแทนของผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในปี 2562 (ปีที่เสนอ) ซึง่ได้พิจารณาจาก 
ผลประกอบการของบริษัท และความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และผลประโยชน์ท่ีได้รับจากกรรมการในแตล่ะทา่น   
โดยคา่ตอบแทนกรรมการในวงเงนิไม่เกนิ 12.0 ล้านบาท ซึง่เทา่กบัปี 2561 

 
 
 

รายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ปี 2561 
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 6 
 

ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2560 - 2562 
 

                                        หน่วย : บาท 

 ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 ปี 2560 

ค่าสอบบัญชี ไมเ่กิน 3,140,000 ไมเ่กิน 2,830,000 ไมเ่กิน 2,730,000 

ค่าบริการอ่ืน    

 - คา่ตรวจสอบบตัรสง่เสริมการลงทนุ  120,000 
 

120,000 
 

120,000 

- ค่าตรวจสอบรายการการออกหุ้นกู้ แปลง
สภาพ การออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้ นสามัญเพิ่มทุน และการออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัให้แก่กรรมการ
และพนกังานของบริษัท 

- 50,000 - 

- ค่าสอบทานผลกระทบจากมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน L เร่ืองรายได้จาก
สญัญาท่ีท ากับลกูค้า (TFRS 15) และ
เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9)  

- 150,000 - 

- ค่าสอบทานผลกระทบจากมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน เ ร่ืองเคร่ืองมือทาง
การเงิน (TFRS 9) และเร่ืองสญัญาเช่า 
(TFRS 16) 

350,000 - - 

รวมทัง้สิน้ 3,610,000 3,150,000 2,850,000 

รวมวงเงนิน าเสนอไม่เกนิ 3,610,000 3,150,000 2,850,000 

 

 การเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย  
  EY Office Limited ได้รับเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย 3 แหง่ คือ 

1. บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
2. บริษัท คริสตอลไลน์ จ ากดั 
3. บริษัท แพรนด้า ลอดจิง้ จ ากดั 
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 7 

 
 

สรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกโดย เฉพาะเจาะจง (Private Placement)  
วงเงนิไม่เกนิ 115 ล้านบาท 

ของ 
บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) 

   
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ : บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
สกุลเงนิ : เงินบาท  
จ านวนต้นเงนิรวมของหุ้นกู้
แปลงสภาพทัง้หมด 

: ไมเ่กิน 115 ล้านบาท โดยแบง่ออกเป็นชดุย่อยได้หลายๆ ชดุ 

การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ : บริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นชดุๆ ทีละชดุ และ ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้แต่
ละชดุ บริษัทจะทยอยออกเป็นชดุย่อยแต่ละชดุย่อยตามความต้องการใช้เงินของบริษัทในแต่
ละคราว การออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพอยู่ภายใต้ความส าเร็จของเง่ือนไขบังคับก่อนและ
ข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ ทัง้นีร้ะยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องมีก าหนด 1 ปี นบัแต่วนัท่ีท่ีประชมุมีมติอนมุตัิให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ  
หากบริษัทมิได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพครบจ านวนภายใน 1 ปี บริษัทอาจขอมติผู้ ถือหุ้นในการ
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพสว่นท่ียงัไมอ่อก ขึน้อยูก่บัความจ าเป็นในการใช้เงินของบริษัท 

อัตราดอกเบีย้ : ร้อยละ 1 ตอ่ปี 
อายุ : หุ้นกู้แปลงสภาพแตล่ะชดุมีอายไุมเ่กิน 3 ปีนบัจากวนัท่ีออก หรือระยะเวลาอื่นใดตามท่ี

ประธานกรรมการบริหาร หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร ก าหนด 
ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในแต่ ละครัง้ 

การช าระคืนเงนิต้น : ทยอยคืนเงินต้นหรือช าระงวดเดียวเม่ือครบก าหนด ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขใน               
หุ้นกู้แปลงสภาพ 

การไถ่ถอนก่อนครบก าหนด
อายุ 

: ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพก่อนครบ
ก าหนด และ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไมมี่สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบ ทัง้นี ้การไถ่
ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจะออกในแต่
ละคราว โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัหรือประกาศท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการขอ
อนญุาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

การขึน้ทะเบียนหุ้นกู้แปลง
สภาพ 

: บริษัทอาจขึน้ทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ กบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้บริษัทมีแหลง่เงินทนุเพิ่มเติมเพ่ือจดัซือ้วตัถดุิบเพ่ือการผลิตสินค้า และ เพ่ือเป็นแหล่ง
เงินทนุส ารองในกรณีท่ีบริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้เงินในการด าเนินธุรกิจหรือช าระคืนหนีเ้ดิม 
รวมตลอดจนเพ่ือการอ่ืนใดตามความเหมาะสม   
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อัตราแปลงสภาพ : จ านวนเงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะใช้สิทธิหารด้วยราคาแปลงสภาพ 
ราคาแปลงสภาพ : ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ นบริษัทต่อหุ้ นไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ

ติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีจะแปลงสภาพท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีร้าคาถวั
เฉลี่ยถ่วงน า้หนกั ค านวณจากราคาปิดหรือราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัด้วยปริมาณการซือ้ขาย
ในแตล่ะวนัท าการ (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”)  
อย่างไรก็ ดี  ถ้าราคาแปลงสภาพท่ีค านวณข้างต้นต ่ ากว่ามูลค่า ท่ีตราไ ว้ของหุ้ น               
บริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลกัษณะท่ีท าให้การค านวณหุ้นทัง้หมดท่ีจะออกใน
มลูค่าท่ีตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ ในกรณีท่ีการด าเนินการดงักล่าวไม่สามารถ
กระท าได้เน่ืองจากติดขดัประเด็นทางกฎหมาย ทัง้นี ้ให้ประธานกรรมการบริหารมีอ านาจใน
การก าหนดวิธีท่ีจะชดเชยให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ในกรณีดงักลา่วตามท่ีเห็นสมควร 

ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลง
สภาพ 

: ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชดุ สามารถใช้สิทธิในการแปลงสภาพได้ทกุวนัท าการนบัจากวนั
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ดงักลา่วจนถึงเวลาปิดท าการของวนัท าการของวนัก่อนวนัครบก าหนด
อายหุุ้นกู้แปลงสภาพ 1 สปัดาห์ หรือระยะเวลาอ่ืนใดท่ีประธานกรรมการบริหาร หรือบคุคลท่ี
ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร ก าหนด ทัง้นี ้เป็นไปตามข้อก าหนดและ
เง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพในแตล่ะชดุ 

จ านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้
เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลง
สภาพ 

: คงเหลือ 86,217,223 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.15 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
รองรับ 1. หุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีออกและเสนอขายแล้วตามมติท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 
1/2561 แต่ผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพยังมิได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ (คิดเป็นจ านวนประมาณ 
28,769,841 หุ้น) และ 2. หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจะออกและเสนอขายในคราวนี ้(คิดเป็นจ านวน
ประมาณ 57,447,382 หุ้น) 
ทัง้นี ้จ านวนหุ้นสามญัท่ีรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้สองดงักล่าวเป็นเพียงประมาณการ โดย
ค านวณตามราคาแปลงสภาพในปัจจบุนั  จ านวนหุ้นสามญัท่ีรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้สอง
ดงักลา่วท่ีแน่นอนอาจเปลี่ยนแปลงจากท่ีแสดงข้างต้นได้ขึน้อยู่กบัราคาแปลงสภาพ ณ เวลา
นัน้ๆ  

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่
เกดิจากการใช้สิทธิแปลง
สภาพ 

: บริษัทจะน าหุ้ นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนีเ้ข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์           
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ผลกระทบต่อราคาตลาดของ
หุ้น (Price Dilution) และ 
สัดส่วนการถือหุ้น (Control 
Dilution) 

: 1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถค านวณได้จากสตูรต่อไปนี ้
Price Dilution = (Po-PE)/Po 
โดยท่ี PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe) 
Po = ราคาหุ้นก่อนการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (บาท/หุ้น) 
Pe = ร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นบริษัทต่อหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการ
ติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกัน ก่อนวนัท่ีจะแปลงสภาพ ทัง้นีร้าคาถวัเฉลี่ยถ่วง
น า้หนกั ค านวณจากราคาปิดหรือราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัด้วยปริมาณการซือ้ขายในแต่ละ
วนัท าการ 
Qo = จ านวนหุ้นของบริษัทท่ีมีอยูปั่จจบุนั ซึง่เทา่กบั 450,280,292 หุ้น 
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Qe = จ านวนหุ้นท่ีออกเน่ืองจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้หมด  
2. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution)  สามารถค านวณได้จากสตูรต่อไปนี ้
Control Dilution = (Qe/(Qo+Qe)) 
Qo = จ านวนหุ้นของบริษัทท่ีมีอยูปั่จจบุนัซึง่เท่ากบั 450,280,292 หุ้น 
Qe = จ านวนหุ้นท่ีออกเน่ืองจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้หมด  
สมมุติฐานการค านวณผลกระทบต่อต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และ 
สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลง
สภาพ 
 

  

กรณีการใช้สิทธิแปลง
สภาพของ หุ้น กู้แปลง
สภาพทั ้งหมด  ณ วัน
สุดท้ายที่จะใช้สิทธิได้ 

กร ณีก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ
แปลงสภาพของหุ้น
กู้ แ ป ล ง ส ภ า พ
ทัง้หมด ณ วันแรก
ที่จะใช้สิทธิได้  

รายได้หลกั (ล้านบาท) 3,800.00 3,500.00 
จ านวนหุ้นของบริษัทท่ีมีอยู่
ปัจจบุนั (ล้านหุ้น) – Qo 

450.28 450.28 

รายได้หลกัตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 8.44 7.77 
Price to Sales Ratio (เทา่) 0.36 0.36 
ราคาหุ้นก่อนการออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ (บาท/หุ้น) - Po 

3.04 2.80 

ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ
ลอยตวั (บาท/หุ้น) 

2.74 2.52 

มลูค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะ
ใช้สิทธิแปลงสภาพ (ล้าน
บาท) 

115.00 115.00 

มลูค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยงั
ไมไ่ด้ใช้สิทธิแปลงสภาพ 
(ล้านบาท) 

58.00 58.00 

ร้อยละ 90 ของราคาปิดของ
หุ้นในช่วง 7 วนัท าการ
ติดต่อกนั ก่อนวนัค านวณ 
(โดยใช้ข้อสมมติฐานราคา
ปิดในช่วง 7 วนัท าการ
ติดต่อกนัก่อนวนัค านวณ
ดงักลา่วมีราคาเทา่กนั) - Pe 

2.74 2.52 
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กรณีการใช้สิทธิแปลง
สภาพของ หุ้น กู้แปลง
สภาพทั ้งหมด  ณ  วั น
สุดท้ายที่จะใช้สทิธิได้ 

กรณีการใช้สิทธิ
แปลงสภาพของ
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ทั ้ ง ห ม ด  ณ  วั น
แรกที่ จะใช้สิทธิ
ได้  

จํ า น ว น หุ้ น ท่ี เ กิ ด อ อ ก
เน่ืองจากการใช้สิทธิแปลง
สภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพ
ทัง้หมด (ล้านบาท) - Qe 

63.17 68.58 

จํานวนหุ้ นรวม (ล้านหุ้ น) - 
Qo+Qe 

513.45 518.86 

ราคาหุ้นหลงัจากการใช้สิทธิ
แปลงสภาพ (ล้านหุ้น) - PE 

3.01 2.77 

Price Dilution 1.23% 1.32% 
Control Dilution 12.30% 13.22% 

 
 
สรุป  
1. การลดลงของราคาหุ้นอนัเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้หมด ไม่
เกินร้อยละ 1.32 
2. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น อนัเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ทัง้หมด ไมเ่กินร้อยละ 13.22 
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เอกสารประกอบการเข้า 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2561 
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ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 23 เมษายน 2562 
การมอบฉันทะ 
 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถ          
เข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้วา่จะมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืน หรือจะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ท่านใดท่านหนึ่งตามท่ีบริษัทฯ   
ได้เสนอช่ือไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ 3 ทา่น คือ  

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

 

โดยมีรายละเอียดข้อมลูประวตัิกรรมการดงักลา่วประกอบการพิจารณา 
 

การมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ตามท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ 
 ผู้มอบฉันทะโปรดกาเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ของหนังสือมอบฉันทะตามแนบ ข้อ (3)  1. หรือ  2. หรือ  3. เพียง          

ช่ือเดียวและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ   
 ผู้มอบฉนัทะส่งหนงัสือมอบฉนัทะของท่านมายงั “ส านกังานเลขานกุารบริษัท/ นกัลงทนุสมัพนัธ์” ก่อนวนัประชมุ โดยใช้ซองธุรกิจ

ตอบรับท่ีแนบมาพร้อมนี ้ปิดผนึกสง่ทางไปรษณีย์ไมต้่องติดแสตมป์ 
 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 บริษัทฯ จะเร่ิมตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียน ตัง้แต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 
Auditorium อาคาร B1 ชัน้ 5 ของบริษัทฯ เลขท่ี 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามขัน้ตอนเข้าร่วม
ประชมุ  
 

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนีก่้อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
        1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง  ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฎรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น     
บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง 
      1.2  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

 1.2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลาย                       
มือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
 1.2.2) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือ            
รับรองส าเนาถกูต้อง 

  1.2.3) เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น  
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2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบุิคคล 
2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

2.1.1)  เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
2.1.2)  ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้แทนนิติบคุคลพร้อม 
  ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคลนัน้ (ถ้ามี) 

2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
2.2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือ           

ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.2.2) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นได้รับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้ แทนนิติบุคคลพร้อม

ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
2.2.3) เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 
 

3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศใช้เอกสารตามข้อ 1. หรือ 2.  
      แล้วแต่กรณีภายใต้เงื่อนไข ดังนี ้

3.1) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคล อาจเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่หรือโดยเจ้ าหน้าท่ี
ของนิติบคุคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบคุคล ผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขหรือ
ข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ และที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

3.2) เอกสารท่ีไม่มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจัดให้มีค าแปลภาษาองักฤษแนบมาด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนัน้ลงลาย        
มือช่ือรับรองความถกูต้องของค าแปลด้วย 

 

การออกเสียงลงคะแนน 
● ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึง่มีคะแนนเสียงหนึง่เสียง และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานท่ีประชมุออก

เสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
(2) นกรณีอ่ืน ซึง่มีกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 38. ก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ คือ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เช่น การขายหรือซือ้กิจการ การรวมกิจการ รายการเก่ียวโยง 
การมอบหมายให้คนอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจบริษัท เป็นต้น 

 

● การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทให้กระท าโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์และวิธีดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องให้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุ ตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้
นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 
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ดังนัน้ผู้ ถือหุ้ นจึงไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตัง้กรรมการเพ่ือให้ผู้ ใดมากน้อยตาม มาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง

พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน (Cumulative Voting) 
 

● การวินิจฉัยชีข้าดหรือลงมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้กระท าโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนัน้จะกระท าด้วย            

วิธีใดให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียงเสมอ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชีข้าด 
  

  ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีท่ีประชมุจะลงมติ ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองดงักล่าวเว้นแต่การ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม 

 

● การนบัคะแนนเสียงและแจ้งการนบัคะแนน 

 กรรมการบริษัท ชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะนบัคะแนนเสียง          

แต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเม่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น และ/หรือ จากคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีส่งมาจาก           

ผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและประธานท่ีประชมุแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้วาระนัน้ๆ  โดยประธานท่ีประชมุ 
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ข้อมูลกรรมการอสิระที่ ผู้ถือหุ้นสามารถพจิารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

 ชื่อ - นามสกุล นายวีระชัย ตันตกุิล 
                      อายุ    76 ปี 

                    สัญชาต ิ  ไทย  
ที่อยู่  29 ถนนสิริธร ซอย 2 แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 

                      ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจบุัน 
  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                 

บมจ. แพรนด้า จิวเวลร่ี 
    ต าแหน่งหน้าที่ในอดตี 

  สมาชิกสภานิติบญัญตัิแหง่ชาต ิ
  อธิบดีกรมธนารักษ์ 
  อธิบดีกรมสรรพสามิต 
  รองปลดักระทรวงการคลงั 
  ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลงั 
  รองอธิบดีกรมสรรพากร 

จ านวนการถอืหุ้น - ไม่มี - (ณ วนัที ่28 ธ.ค. 2561) 
จ านวนวาระที่ด ารงต าแหน่ง 3 ปี (ปี 2561 - 2563) 
คุณวุฒกิารศกึษา   
  LL.M., the University of California, at Berkeley, U.S.A 

  เนติบณัฑิตส านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑิตยสภา 
  นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  หลกัสตูรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น 37 

  หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู ส านกังาน ก.พ. หลกัสตูร 1 รุ่น 13 
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทกัษะการเป็นกรรมการ 
  ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2546 ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  

  ที่ปรึกษาภาษีอากร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

  กรรมการบริษัทไทยพาณิชย์ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
   กรรมการในคณะกรรมการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอสิระ - ไม่มี - 
ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไม่มี - 
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การเข้าร่วมประชุมปี 2561 
 การเข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท 18/18 
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 3/3 

 
ในการประชมุครัง้นีก้รรมการผู้ รับมอบฉันทะมีสว่นได้เสียในวาระที่ 5 
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    ชื่อ - นามสกุล นางรวฐิา พงศ์นุชติ 
        อายุ    69 ปี 

        สัญชาต ิ  ไทย  
         ที่อยู่  5/208 ล าลกูกา 71 แขวงบงึลาดสวาย เขตล าลกูกา ปทมุธานี 12150 
        ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจบุัน 

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

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลงั 

 รองอธิบดีกรมสรรพากร  

 ผู้อ านวยการส านกัอทุธรณ์ภาษี กรมสรรพากร  

 นิติกร 9 ชช. (ผู้ เช่ียวชาญพิเศษด้านป้องกนัและปราบปรามผู้ท าลายระบบภาษี) ส านกัตรวจสอบภาษี
กรมสรรพากร 

 รองโฆษกกระทรวงการคลงั 

 โฆษกกรมสรรพากร 

 เลขานกุาร กรมสรรพากร 

 อนกุรรมาธิการศกึษาและตรวจสอบสญัญาของกระทรวงคมนาคม 

 กรรมการช าระบญัชี บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั 

 กรรมการคณะกรรมการการประกอบธรุกิจ คนต่างด้าว กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์สขุมุวิท จ ากดั 

 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
    บริษัท อตุสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
    บรรษัทประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม 

 กรรมการ บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 

 ผู้แทนกระทรวงการคลงัในคณะกรรมการทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย (ททท.)  
   กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา 

จ านวนการถอืหุ้น - ไม่มี - (ณ วนัที ่28 ธ.ค. 2561) 
จ านวนวาระที่ด ารงต าแหน่ง 3 ปี (ปี 2561 - 2563) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทกัษะการเป็นกรรมการ 

 Director Certification Program (DCP) รุ่น 59/2548 

 หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนยตุิธรรมระดบัสงู รุ่นที่ 19 (บยส.19) 



   

                                                                                                                             บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
                                                                                                                                    เอกสารการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561                   หน้าท่ี  35 

 

 หลกัสตูรนกับริหารการยตุิธรรมทางปกครองระดบัสงู รุ่นที่ 3 (บยป.3) 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 1 

 หลกัสตูรวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 3 (วตท.3)  

 หลกัสตูรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบนัพระปกเกล้า รุ่นที ่3 (ปรม.3) 

 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนั ราชอาณาจกัร รุ่นที่ 15 (ปรอ.15) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  

 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและประธานอนกุรรมการกฎหมาย บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 นายกสมาคมการค้าร้านค้าปลอดอากรไทย 

 ประธานบริษัท จนัค า เรสซิเด้นท์ จ ากดั 

 ประธานบริษัท ภตูรา คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวสอบ บริษัท น ่าเฮงคอนกรีต (1992) จ ากดั 

 กรรมการการมลูนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั (สวค.) 

 ที่ปรึกษาสมาคมสถาบนัที่ปรึกษาการจดัการแหง่ประเทศไทย 
 ที่ปรึกษาประจ าสถาบนัวิทยาการเศรษฐกิจและการคลงั  
 ที่ปรึกษากรรมการสมาคมนกัศกึษาวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 
 ประธานรุ่น 59 ในหลกัสตูรกรรมการบริษัทไทย (DCP59) 
 กรรมการรุ่นที่ 1 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) 
 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  - ไม่มี - 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอสิระ - ไม่มี - 
ข้อพพิาททางกฎหมาย  - ไม่มี - 

  
การเข้าร่วมประชุมปี 2561 

 

 การเข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท 16/18 
คณะกรรมการตรวจสอบ 1/4 

 

ในการประชมุครัง้นีก้รรมการผู้ รับมอบฉนัทะมีสว่นได้เสียในวาระที่ 5 
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 ชื่อ - นามสกุล นายจ านงค์ วัฒนเกส 
           อาย ุ  67 ปี 

           สัญชาต ิ  ไทย 
ที่อยู่  99 แบร่ิง ซอย 3 สขุมุวิท 107 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

           ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

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

 ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินทรประกนัภยั (2543-2555) 

 กรรมการผู้จดัการ บริษัทร่วมทนุธนาคารไทยพาณิชย์ (2537-2541) 
 Siam Commercial Link 
 Science Commercial Link ร่วมทนุ ธ.ไทยพาณิชย์และ สวทช. (NSTDA) 
 SCB Technology - กิจการทนุร่วมเสี่ยง ของ ธ.ไทยพาณิชย์ 

 ผู้จดัการก่อตัง้ (Founding Manager) Business Advisory Center เพื่อกิจการ SMEs สถาบนัคีนนั          
แหง่เอเชีย (Kenan Institute Asia Foundation) ด้วยการสนบัสนนุของ USAID (2542-2543)  

 กรรมการบริหาร อทุยานวิทยาศาสตร์ ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (2540) 

 ที่ปรึกษาส านกับริการวิชาการ มหาวิทยาลยัมหิดล (2540) 

 กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์ไลฟ์ จอนห์น แฮนข็อค ประกนัชีวิต จ ากดั (2543-2549) 

 เจ้าหน้าที่วฒันธรรม องค์การข่าวสารสหรัฐ กระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐ กรุงวอชิงตนั (2528-2534) 

 อาจารย์วิชาการประกนัภยั คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (2523-2525) 

 ผู้จดัการศนูย์วิชาการ บจก. อินเตอร์ไลฟ์ ประกนัชีวิต  (2520-2525) 

 อาจารย์บณัฑิตศกึษา (ภาษาและปรัชญา) คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง (2547-2556) 

 ที่ปรึกษา (กรรมการ, 2554-2558) สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย (Thai Investors Association) 

 กรรมการ และอดีตนายกสโมสรโรตาร่ีกรุงเทพ (ก่อตัง้ พ.ศ. 2470) 
จ านวนการถอืหุ้น 92,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 (ณ วนัที่ 28 ธ.ค. 2561) 
จ านวนวาระที่ด ารงต าแหน่ง 3 ปี (ปี 2560 - 2562) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2517 
 ปริญญาโท MBA, University of Central Missouri, 1982 (พ.ศ. 2525) 
 ปริญญาเอก จบภาคบงัคบัหลกัสตูรรัฐศาสตรดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549 (ออกโดยไม่ท าวิทยานิพนธ์) 
 ประกาศนียบตัร ภาษาองักฤษขัน้สงู (เกียรตินิยม) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2518 
 หลกัสตูรนิติศาสตร์ (ภาคบณัฑิต) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2521-2523)  

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทกัษะการเป็นกรรมการ 
 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร  Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 5/2544, Audit Committee Program รุ่นที่ 1/2545, DCP Refresher 

Course 2/2549,  Chartered Director รุ่นที่ 1/2550 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 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)  

 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทนุ บมจ. แอลดีซ ีเด็นทอล (2556-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)   

 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยคาร์ดิฟ ประกนัชีวิต (2550-2559) 
 
ต าแหน่งในกจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอสิระ - ไม่มี - 
ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไม่มี - 

 
 
 

           การเข้าร่วมประชุมปี 2561 
 การเข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท 17/18 
คณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 

 

ในการประชมุครัง้นีก้รรมการผู้ รับมอบฉนัทะมีสว่นได้เสียในวาระที่ 5 
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มาด้วยตนเอง ผู้ได้รับมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 
มาด้วยตนเอง (เร่ิม 13.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียนผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (เร่ิม 13.00 น.) 

ตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 
 

 แสดงบตัรประจ าตวั 
หนงัสือมอบฉนัทะ 
 ใบลงทะเบียนซึง่มี Barcode 
 แสดงส าเนาบตัรประชาชนผู้มอบฉนัทะ
และผู้ รับมอบฉนัทะซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง 
 

ผู้ถือหุ้น 
บมจ. แพรนด้า จวิเวลร่ี 

 แสดงบตัรประจ าตวั 
 ใบลงทะเบียน 
ซึง่มี Barcode 

ลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน 

รับบตัรลงคะแนน 

เข้าห้องประชมุ 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 15.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั 

เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนน เฉพาะผู้คดัค้าน หรืองดออกเสียง  
และสรุปผลคะแนน 

ประธานกลา่วสรุปผลลงคะแนนตอ่ท่ีประชมุ 

บริษัทลงทะเบียนการประชมุ
ผู้ ถือหุ้นด้วยระบบ  Barcode 

กรณีท่ีมีผู้ ต้องการคดัค้านหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ยกมือ
และกรอกบตัรลงคะแนน 

*กรุณาสง่บตัรลงคะแนนทกุวาระคืนตอ่เจ้าหน้าท่ีเม่ือเสร็จสิน้การประชมุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
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ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 
 
 

ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจ าน าหุ้นของบริษัทเอง เว้นแตก่รณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนจากผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยกบัมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวกบัสิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนน และสทิธิในการรับเงินปันผลซึง่ผู้ ถือหุ้นเหน็วา่ตนไมไ่ด้รับความเป็นธรรม 

(2) บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนเพ่ือบริหารทางการเงิน เม่ือบริษัทมีก าไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซือ้หุ้นคืนนัน้ไม่เป็นเหตุให้
บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน การซือ้หุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีท่ีบริษัทซือ้หุ้นคืนในจ านวน
ไมเ่กินกวา่ร้อยละ 10 ของทนุช าระแล้ว ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการบริษัท 

หุ้นท่ีบริษัทถืออยูอ่นัเน่ืองมาจากการซือ้หุ้นคืนนัน้ จะไมน่บัองค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
และสทิธิในการรับเงินปันผล 

การซือ้หุ้นของบริษัทคืน การจ าหน่ายหุ้นท่ีซือ้คืน และการตดัหุ้นท่ีซือ้คืน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีใช้บงัคบัอยูใ่นขณะนัน้ 

ข้อ 16. กรรมการไมจ่ าเป็นต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 20 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ข้อ 18. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องให้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึง

เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึ งมีหรือ
จะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 19. การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 
สว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ี 2 ภายหลงัจดทะเบียน
บริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัฉลากกนัว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้ เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง
กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหมก่็ได้ 

ข้อ 23. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาปร ะชมุ 
และมีสิทธิออกเสียงในการประชมุนัน้ 

 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีบริษัท 
 การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ

ประชุมวิสามญั เม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทัง้หมด  หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน  ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด ได้เข้าช่ือกนัท า
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หนงัสือโดยระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้โดยชดัเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัในกรณี
ท่ีผู้ ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจดัการประชมุภายใน 1 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม สถานท่ี วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเร่ือง              
ท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิ หรือเพ่ือพิจารณา 
แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม               
โดยโฆษณาวนับอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

 ให้คณะกรรมการเป็นผู้ ก าหนด วัน เวลา และสถานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นซึ่งสถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้ต้องอยู่ในท้องท่ี             
อนัเป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ หรือส านกังานสาขา หรือจงัหวดัใกล้เคียงกบัท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขา หรือจงัหวดัอ่ืน
ตามท่ีคณะกรรมการเหน็วา่เหมาะสม 

ข้อ 36. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้         
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่า             
กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด ในกรณีท่ีมีผู้ ถือ
หุ้นน้อยกวา่ 25 คน จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

 

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใดเม่ือลว่งเวลานบัไปแล้วถงึ 1 ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชมุ
ตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป หากว่าการประชมุ
ผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้น          
ไมน้่อยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน ซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุม และ ออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ 
หนงัสือมอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ี และลงลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะและเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 

 หนงัสือมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ ท่ีประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้า
ประชมุ 

ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึง่มีคะแนนเสียงหนึง่เสียง และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานท่ี

ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
(ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
(ข) การซือ้หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า การแก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 
(ง) การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 
(จ) การรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(ช) การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้  
(ฌ) การควบหรือเลกิกิจการ 
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ข้อ 39. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชมุ แสดงถงึผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 
(3) พิจารณาจดัสรรก าไร 
(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) กิจการอ่ืนๆ 

 

การบัญชี การเงนิ การสอบบัญชี และเงนิปันผล 
ข้อ 40. รอบปีบญัชีของบริษัทเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี 
ข้อ 41. บริษัทต้องจดัให้มีการท าและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ และต้องจดัท างบดลุและบญัชีก าไร

ขาดทนุอย่างน้อยครัง้หนึ่งในรอบ 12 เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท สมดุและบญัชีทัง้หลายของบริษัท จะต้องท าเป็นภาษาไทย 
และต้องท าตามวิธีบญัชีสากล ซึง่เป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปในประเทศไทย 

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีของบริษัทเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุ
สามญัประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุหรือจดัท าขึน้ในระหว่างรอบปีบญัชีเพ่ือเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้ นเพ่ือ
พิจารณาอนมุตัิ คณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ าปี 
(1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุท่ีผู้ตรวจสอบบญัชีตรวจสอบแล้วพร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้ตรวจสอบบญัชี 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 44. ภายใต้ข้อบงัคับข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่        
ห้ามมิให้แบง่เงินปันผล  

 เงินปันผลส าหรับหุ้นสามญัให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั 
 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และ
รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนงัสือ
ไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ หรือ
คณะกรรมการลงมติแล้วแตก่รณี 

ข้อ 45. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนส ารองท่ีได้ระบุไว้แล้ว 
คณะกรรมการอาจเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ลงมติกนัผลก าไรสทุธิไว้เป็นทนุส ารองอย่างอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือด าเนินกิจการของ
บริษัท 

ข้อ 46. ผู้สอบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลกัฐานอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนีส้ินของบริษัท                
ในเวลาระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนีใ้ห้มีอ านาจสอบถามกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท 
และตวัแทนของบริษัท รวมทัง้ให้ชีแ้จงข้อเทจ็จริงหรือเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษัทได้ 
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บริษัทฯ ได้บริการรถรับ - ส่ง โดยมีจุดนัดพบท่ีสนามกีฬาภูติอนันต์ ระยะห่างจากทางลงสถานีรถไฟฟ้า BTS (บางนา)                   
ประมาณ 20 เมตร ในช่วงเวลา 12.30  น. – 14.30 น. โดยสามารถติดต่อพนกังานขบัรถได้ท่ีนายสะอาด ประเสริฐศรี เบอร์โทร. 081-756-0001 
และ/หรือนายจิตรกร  เพชรนิล เบอรโทร. 081-113-5533   และสามารถแจ้งล่วงหน้าส าหรับการใช้บริการรถรับ  - ส่งของบริษัทฯ                              
ได้ท่ีส านกังานเลขานกุารบริษัท โทร 0-2769-9403 (สายตรง), 0-2769-9999, 0-2361-3311 ตอ่ 403, 436 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

แผนที่ตัง้บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) 
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     หนงัสือมอบฉนัทะ  

     
       เขียนท่ี................................................................................................... 
       วนัท่ี .................เดือน..................................พ.ศ..................................... 

       
 (1) ข้าพเจ้า.................................................................................................  สญัชาติ.................................................................. 
อยูบ้่านเลขท่ี..................................... ถนน ...................................................ต าบล / แขวง....................................................................... 
อ าเภอ / เขต...................................................... จงัหวดั........................................ รหสัไปรษณีย์........................................................... 
  
 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ                                                         บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี                                                จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม..................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั........................... เสียง 
  
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1) ..........................................................................................อาย ุ.......................ปี อยูบ้่านเลขท่ี.......................................... 
ถนน.............................................ต าบล / แขวง...............................................อ าเภอ / เขต................................................................... 
จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย์...............................................หรือ 
 (2) ..........................................................................................อาย ุ.......................ปี อยูบ้่านเลขท่ี.......................................... 
ถนน............................................ต าบล / แขวง...............................................อ าเภอ / เขต.................................................................... 
จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย์...............................................หรือ 
 (3) ..........................................................................................อาย ุ.......................ปี อยูบ้่านเลขท่ี.......................................... 
ถนน............................................ต าบล / แขวง...............................................อ าเภอ / เขต.................................................................... 
จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย์............................................... 
            
             คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชัน้ 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28     
ถนนบางนา - ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
  

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
  
       ลงช่ือ...................................................................... ผู้มอบฉนัทะ 
        (.............................................................)      
        

ลงช่ือ...................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                              (.............................................................)       
หมายเหตุ  
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ น
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 
 
 

 แบบ ก. 
อากรแสตมป์ 20.-บาท 
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หนังสือมอบฉันทะ  
     
 

        เขียนที.่............................................................................................ 
        วนัที่............เดือน.............................................พ.ศ..........................  
        
 (1) ข้าพเจ้า.........................................................................................................สญัชาต.ิ.......................................................................... 
อยู่บ้านเลขที.่.............................................ถนน.................................................................ต าบล / แขวง.................................................................... 
อ าเภอ / เขต...............................................จงัหวดั.............................................................รหสัไปรษณีย์.................................................................... 
 
 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน)                      
โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม....................................................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั..........................................................เสยีง 
 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้           
      1......................................................................................................................................................อาย.ุ..........................................ปี    
อยู่บ้านเลขที.่........................................ถนน.......................................................................ต าบล / แขวง................................................................... 
อ าเภอ / เขต..........................................จงัหวดั...................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................ หรือ 
     2.......................................................................................................................................................อาย.ุ..........................................ปี    
อยู่บ้านเลขที.่........................................ถนน........................................................................ต าบล / แขวง................................................................. 
อ าเภอ / เขต..........................................จงัหวดั..................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................. หรือ 
    3.........................................................................................................................................................อาย.ุ..........................................ปี    
อยู่บ้านเลขที.่........................................ถนน.......................................................................ต าบล / แขวง................................................................... 
อ าเภอ / เขต..........................................จงัหวดั...................................................................รหสัไปรษณีย์........................................................... หรือ 
 
 

กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบดงันี ้:- 
           1. นายวีระชยั ตนัติกลุ  กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ76 ปี 
              อยู่บ้านเลขท่ี 29 ถนนสิริธร ซอย 2 แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 

    

หรือ    2.  นางรวิฐา พงศ์นชิุต  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ69 ปี 
           อยู่บ้านเลขท่ี 5/208 ล าลกูกา 71 ถนนล าลกูกา แขวงบงึลาดสวาย เขตล าลกูกา ปทมุธานี 12150 

  

หรือ    3. นายจ านงค์ วฒันเกส กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ67 ปี                                 
อยู่บ้านเลขท่ี 99 ซ.แบร่ิง 3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

 

คนหนึง่คนใด เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ในวันอังคาร 23 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชัน้ 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ถนนบางนา - ตราด 28 
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 

  (4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
      

วาระที่  1   รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานปี 2561 
            (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เหน็ด้วย        ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 
 
 

แบบ ข. อากรแสตมป์ 20.-บาท 

โปรดกา
เคร่ืองหมาย
หน้าช่ือผู้ รับ
มอบฉนัทะ
เพียงช่ือเดียว 



   

                                                                                                                             บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
                                                                                                                                    เอกสารการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561                   หน้าท่ี  45 

 

วาระที่  2   พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทนุส าหรับปี 2561 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
           (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงั นี ้

    เหน็ด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่  3   รับทราบการงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561    
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เหน็ด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

           (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

    เหน็ด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

   นายปรีดา เตียสวุรรณ์   เหน็ด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 นางประพีร์        สรไกรกิติกลู   เหน็ด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   นางสาวพิทยา  เตียสวุรรณ์     เหน็ด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
  การแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม ่(นายเดชา  นนัทนเจริญกลุ) 

    เหน็ด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
 
วาระที่  5  พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2562 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เหน็ด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
  
วาระที่  6  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทน 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เหน็ด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่   7  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดย เฉพาะเจาะจง (Private Placement)                           
จ านวนไม่เกนิ 115 ล้านบาท 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เหน็ด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่  8  พิจารณาอนุมติัแก้ไขข้อ 4  ข้อ 26 และข้อ 34 ของข้อบงัคบับริษทัฯ 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 
    เหน็ด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 



   

                                                                                                                             บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
                                                                                                                                    เอกสารการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561                   หน้าท่ี  46 

 

วาระที่  9  พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมวตัถปุระสงคข์องบริษทัฯ ข้อ 22 และข้อ 23 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 
    เหน็ด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่  10  พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั ข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมวถัปุระสงคข์องบริษทัฯ 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 
    เหน็ด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
 
วาระที่  11  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 
    เหน็ด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
 

                (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
  (6)ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ

เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
 

        ลงช่ือ......................................................................ผู้มอบฉนัทะ
                (.....................................................................)     
                  
        ลงช่ือ..................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       (......................................................................)     
        
        
 หมายเหตุ  
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้น 
    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอื 
    มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
 



   

                                                                                                                             บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
                                                                                                                                    เอกสารการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561                   หน้าท่ี  47 

 

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

             แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
 
        เขียนที.่............................................................................................ 
        วนัที่............เดือน.............................................พ.ศ........................  
        
 (1) ข้าพเจ้า............................................................................................................................................................................................... 
ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่...............................................ถนน......................................................ต าบล / แขวง................................................................. 
อ าเภอ / เขต..................................................จงัหวดั............................................................รหสัไปรษณีย์.................................................................. 
ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั........................................................................................................................... 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท......................................................................................................................................................................จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม......................................................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.........................................................เสียง 
 
 (2) ขอมอบฉนัทะให้           
      1.....................................................................................................................................................อาย.ุ...........................................ปี    
อยู่บ้านเลขที.่........................................ถนน......................................................................ต าบล / แขวง................................................................... 
อ าเภอ / เขต..........................................จงัหวดั..................................................................รหสัไปรษณีย์........................................................... หรือ 
     2......................................................................................................................................................อาย.ุ...........................................ปี    
อยู่บ้านเลขที.่........................................ถนน......................................................................ต าบล / แขวง................................................................. 
อ าเภอ / เขต..........................................จงัหวดั..................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................. หรือ 
    3........................................................................................................................................................อาย.ุ...........................................ปี    
อยู่บ้านเลขที.่........................................ถนน......................................................................ต าบล / แขวง................................................................. 
อ าเภอ / เขต.......................................จงัหวดั.....................................................................รหสัไปรษณีย์.............................................................  
 
คนหนึง่คนใด เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชัน้ 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ถนนบางนา - ตราด 28   
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
   

   มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
   มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

    หุ้นสามญั...................................หุ้น และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...........................เสียง 
        หุ้นบริุมสิทธิ..............................หุ้น และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...........................เสียง 

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

วาระที่  1   รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานปี 2561 
            (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เหน็ด้วย        ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 


 



   

                                                                                                                             บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
                                                                                                                                    เอกสารการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561                   หน้าท่ี  48 

 

วาระที่  2   พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทนุส าหรับปี 2561 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
            (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงั นี ้

    เหน็ด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่  3  รับทราบการงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561    
                   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เหน็ด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
                  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

    เหน็ด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

   นายปรีดา เตียสวุรรณ์   เหน็ด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 นางประพีร์        สรไกรกิติกลู   เหน็ด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   นางสาวพิทยา   เตียสวุรรณ์     เหน็ด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
  การแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม ่(นายเดชา  นนัทนเจริญกลุ) 

    เหน็ด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2562 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

           (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เหน็ด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทน  

            (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                 เหน็ด้วย        ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วาระที่   7  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดย เฉพาะเจาะจง (Private Placement)                           
จ านวนไม่เกนิ 115 ล้านบาท 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เหน็ด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วาระที่  8  พิจารณาอนุมติัแก้ไขข้อ 4  ข้อ 26 และข้อ 34 ของข้อบงัคบับริษทัฯ 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 
    เหน็ด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 



   

                                                                                                                             บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
                                                                                                                                    เอกสารการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561                   หน้าท่ี  49 

 

วาระที่  9  พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมวตัถปุระสงคข์องบริษทัฯ ข้อ 22 และข้อ 23 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 
    เหน็ด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่  10  พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั ข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมวถัปุระสงคข์องบริษทัฯ 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 
    เหน็ด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่ 11 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                เหน็ด้วย                    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

  (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ
ไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
        ลงช่ือ.............................................................................ผู้มอบฉนัทะ
                (.....................................................................)     
                  
        ลงช่ือ.....................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       (......................................................................)     
          
    
หมายเหตุ  
 1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฎช่ือในทะเบียนหุ้นเป็นผุ้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
 2.  หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
     (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
                   (2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในนงัสือมอบฉนัทะได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

 3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 4.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  
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