
    
 
 

                             บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ ากัด (มหาชน)                                                              
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563                                 

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ   

เลขที่ 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพฯ 
เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เพือ่ความรวดเรว็ในการลงทะเบียน โปรดน าแบบแจง้การประชมุซึง่พมิพบ์ารโ์คด้มาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนในวนัประชมุดว้ย 
งดบรกิารรถรบั-สง่ 

 

มาตรการป้องกนัควบคมุโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
            ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุมดังนี้ 
  
1. บริษัทฯ ได้มีมาตรการคัดกรองดังนี้  
    1.1 ลงทะเบียนก่อนเข้าสถานที่ประชุมด้วยระบบสแกน QR Code ส าหรับ Check-in และ Check-out  
    1 .2  ตรวจ วัดอุณหภูมิ  หากมี อุณหภูมิ ต้ั งแ ต่  37 .00 °C ขึ้ น ไปขอสงวนสิทธิ ไม่อนุญาตให้ผู้ ถื อหุ้ นหรื อ                       

ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม (เตรียมหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ)  

    1.3 ติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน 
    1.4 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล  
    1.5 สวมหน้ากากอนามัย 
2. ส าหรับการส่งค าถามล่วงหน้า ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
    2.1 อีเมล์: cs@pranda.co.th และ ir@pranda.co.th และแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าในการเข้าร่วมประชุม                  
    2.2 ไปรษณีย์: ส านักงานเลขานุการบริษัท บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน)  
         เลขที่ 28 ซอยบางนาตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

mailto:ir@pranda.co.th
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● ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถพจิารณาให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ                24 
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● รายงานประจ าปีและงบการเงินสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ในรูปแบบ QR Code                 
 
 
 
 
 
 
 

 
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่ ส านกังานเลขานกุารบริษัท 
    โทรศพัท์  0-2769-9403 (สายตรง), 0-2769-9431 (สายตรง), 0-2769-9436 (สายตรง), 0-2769-9999 ตอ่ 403, 431, 436    
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                ทะเบียนเลขท่ี 0107537001986 
 

ท่ี สล. 011/2564 
       16 มีนาคม 2564 
 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563  
 

เรียน ทานผูถือหุน 
 

ส่ิงท่ีสงมาดวย     1.   รายงานประจําป 2563 และงบการเงินส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ QR Code 
2. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 3-6 
3. คําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขาประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 
4. ขอมูลกรรมการอิสระท่ีผูถือหุนสามารถพิจารณาใหเปนผูรับมอบฉันทะ 
5. ขั้นตอนการเขารวมประชุม 
6. ขอบังคับบริษัทเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
7. แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม. 
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
9. หนังสือเชิญประชุมที่มี QR Code (ที่ตองนํามาประชุม) 

 

 ดวยคณะกรรมการบริษัท แพรนดา จิวเวลร่ี จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563         
ในวันพธุ ที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองประชมุ Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ถนนบางนา-ตราด 28        
แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระดังตอไปนี้ :- 
 

วาระที่ 1   รับทราบรายงานประจําป 2563 ของคณะกรรมการบริษัท 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และขอบังคับของบริษัท ขอ 39 และ         
ขอ 43 กําหนดใหท่ีประชุมสามัญประจําป พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีผานมาและตองจัดสงรายงานประจําปของคณะกรรมการพรอมกับหนังสือ
นัดประชุมสามัญประจําปใหผูถือหุนไดรับทราบ บริษัทฯ ไดสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมาและการ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคัญท่ีเกิดขึ้นในรอบป 2563 ซึ่งปรากฎอยูในรายงานประจําป 2563 ของบริษัท  

 

ความเห็นคณะกรรมการ : วาระน้ีเปนเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบ จึงไมตองมีการลงมติ 
 
 
 
 
 



   

                                                                                          บรษิทั แพรนด้า จวิเวลรี ่จ ากดั (มหาชน) 
                                                                         เอกสารการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563                   หน้าที่  2 

 

 
วาระที่ 2   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42            
ซึ่งก าหนดให้บริษัท ต้องจัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัท
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบก่อนน าเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนประจ าปี 
2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทส านักงาน อีวาย 
จ ากัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่ งแสดงฐานะการเงินและ                       
ผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 และปี 2563 โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 
 

                                              ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษัท  
                   หน่วย : ล้านบาท 

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบรษิัท 
 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์รวม 4,041 4,018 3,217 3,661 
หนี้สินรวม 1,917 1,874 1,210 1,396 
รายได้รวม 2,556 3,029 2,061 2,531 
ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (95) (241) (274) (508) 
ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ต่อหุ้น (บาท/หุ้น) (0.1932) (0.5118) (0.5565) (1.0773) 

 

 โดยมีรายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม        
ในคร้ังนี้ ตามเอกสารแนบ 

 

วาระที่ 3   พจิารณาอนมุตักิารจา่ยเงนิปนัผลจากก าไรสะสมของบรษิทัโดยใชก้ าไรสุทธปิระจ าป ี2555 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ มีก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 737 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ        
สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด             
พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 

 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของก าไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ             
โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาถึงก าไรจากการด าเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุนใน                
สินทรัพย์ถาวร เงื่อนไขทางการเงิน และการต้ังส ารองทุนตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งในปัจจุบันและ               
ในอนาคต 

 
 
 
 



   

                                                                                          บรษิทั แพรนด้า จวิเวลรี ่จ ากดั (มหาชน) 
                                                                         เอกสารการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563                   หน้าที่  3 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมของบริษัท                 
โดยใช้ก าไรสุทธิประจ าปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 53.90 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจาก               
ก าไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งสริมการลงทุนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจ านวนให้แก่ผู้ถือหุ้น         
โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2564 และก าหนดวันจ่ายเงินปันผล           
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 

 
ทั้งนี้ได้เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 - 2563 เพื่อประกอบการพิจารณาตามเอกสาร
ประกอบการพิจารณา วาระที่ 3 

 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 ก าหนดให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสาม หรือจ านวน 3 คน จากจ านวน
กรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่ 10 คน จะต้องพ้นต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีทุกปี จึงต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ        
ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งต้ังกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ารับต าแหน่งต่ออีกวาระก็ได้ โดยคณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการทั้ง                 
3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้                    
จึงเห็นควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 

 

รายชือ่กรรมการ ประเภทกรรมการ 
1) นายวีระชัย  ตันติกุล กรรมการอิสระ 
2) นางรวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระ 
3) นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับการเลือกต้ัง             
เป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ 
ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด 

 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ด าเนินตามกระบวนการสรรหาซึ่งพิจารณาถึง                    
ความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินการของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการ   
ของบริษัทฯ ประกอบกับ คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนา
บริษัทได้  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง)                        
ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง  
 

 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและการออกเสียงลงคะแนน ดูรายละเอียดได้ที่ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 16, 
17 และ 18  

 



   

                                                                                          บริษทั แพรนดา จวิเวลรี ่จาํกดั (มหาชน) 
                                                                         เอกสารการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563                   หนาที่  4 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย
ไดพิจารณาแลววาบุคคลท่ีเสนอช่ือใหเปนกรรมการอิสระจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระ และ
เปนไปตามหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ และมีการกล่ันกรองแลววากรรมการท้ัง 3 คน มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 
จึงเห็นควรเสนอช่ือกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง 
(หลักเกณฑและวิธีการสรรหาตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจําป หัวขอ การกํากับดูแลกิจการ) 

 

ท้ังนี้ ขอมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่ีเสนอเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ         
ดังปรากฎตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4  

 
วาระที ่5   พิจารณาอนมุตักิาํหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ ประจาํป 2564 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: หลักเกณฑการพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท ไดรับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน ใหพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และความเหมาะสมกับภาระหนาท่ี          
ความรับผิดชอบ ผลงานและผลประโยชนท่ีไดรับจากกรรมการในแตละทานมาเปนเกณฑในการพิจารณา  

 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน        
จึงขอเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหจัดสรรคาตอบแทนกรรมการประจําป 2564 จํานวนวงเงินไมเกิน        
10.0 ลานบาท และเห็นควรใหรายงานการจายผลตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
บริหารในป 2563 ใหท่ีประชุมรับทราบดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 

 

วาระที ่6   พิจารณาอนมุตัแิตงตัง้ผูสอบบญัชปีระจาํป 2564 และกาํหนดคาตอบแทน 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล:    ตามบทบัญญัติมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ใหท่ีประชุมผูถือหุน
สามัญประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ท้ังนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีสําหรับป 2564 และเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงต้ัง ผูสอบบัญชีประจําป 2564 และกําหนด
คาตอบแทน โดยเสนอแตงต้ัง นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3844 
หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4523 หรือ นายฉัตรชัย        
เกษมศรีธนาวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5813 แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด        
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2564 และกําหนดคาสอบบัญชีประจําปเปนจํานวนเงินไมเกิน 3.20 
ลานบาท  ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหนาท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงิน
ของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได  

 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีเครือขายครอบคลุมเปนท่ี
ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทําใหมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู ในระดับสากล        
โดยคาสอบบัญชีท่ีเสนอเขามาในป 2564 มีความสมเหตุสมผล และผูสอบบัญชีท้ัง 3 ราย รวมถึงบริษัท 
สํานักงาน อีวาย จํากัด ไมมีความสัมพันธหรือรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
บริษัทแตอยางใด พรอมท้ังเสนอคาสอบบัญชีของบริษัทยอยใหผูถือหุนรับทราบดวย 

 



   

                                                                                          บรษิทั แพรนด้า จวิเวลรี ่จ ากดั (มหาชน) 
                                                                         เอกสารการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563                   หน้าที่  5 

 

 
ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมต่างๆ จึงมีมติให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง  
1) นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ 

(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ต้ังแต่ปี 2558) 
2) นางชลรส  สันติอัศวราภรณ์  สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) 
3)   นายฉัตรชัย  เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 
 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) 

 

แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 และก าหนด             
ค่าสอบบัญชีประจ าปีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3.20 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น            
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
ส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ได้แนบค่าสอบบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาตาม เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 6 

 

วาระที ่7   พจิารณาอนมุตักิารเพิม่วตัถปุระสงคข์องบรษิทัฯ ขอ้ 24 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ  24 เพื่ อบริหารจัดการที่ดิน ว่างเปล่าให้ เกิดประโยชน์แก่กิจการ                 
รายละเอียดของวัตุประสงค์ ดังนี้ 

 
 วัตถุประสงค์ ข้อ 24 ประกอบกิจการปลูกพืช ท าไร่ ท าสวนเกษตรผสม ปลูกสวนป่า 
 

ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 
ข้อ 24  

 
วาระที ่8  พจิารณาอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิัท ขอ้ 3. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่วตัถปุระสงคข์องบรษิทัฯ 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทดังที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาใน            

วาระที่ 7 นั้น บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. โดยให้ ใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทน  ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่ง
ของนายทะเบียน 

 
  เดิม “ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจ านวน 23 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ “ 
  แก้ไขเป็น “ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจ านวน 24 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ “ 

 



   

                                                                                          บรษิทั แพรนด้า จวิเวลรี ่จ ากดั (มหาชน) 
                                                                         เอกสารการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563                   หน้าที่  6 

 

ความเหน็คณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ 

 
วาระที ่9   พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามบทบัญญัติมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดไว้ว่า               
“ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้                
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้” 

 
ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกัน               

ของผู้ถือหุ้น ด้วยเจตน์จ านงค์ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิที่จะร่วมเสนอวาระส าหรับการประชุม              
ผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรให้เปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในช่วง
เดือนตุลาคม - ธันวาคม ของทุกปี โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนที่ผู้ถือหุ้น
จะจัดท าเป็น   หนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทในภายหลัง และหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่อง
ที่ผู้ถือหุ้นเสนอ โดยมีมติไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัท และผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการประชุม และแจ้งที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระก่อน
การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แต่อย่างใดคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งค าถามล่วงหน้าและการให้
ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงเวลา
เดียวกันกับการเสนอวาระการประชุมดังกล่าว โดยคณะกรรมการพิจารณาตอบค าถามของผู้ถือหุ้น
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอีกคร้ังในวันประชุม 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียน 
ต้ังแต่เวลา 12.00 น. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณาน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล กรุณาน าหนังสือรับรองพร้อมรับรองส าเนา              
ให้ถูกต้อง 

 

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งต้ังบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและ             
ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อย ส าหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องน า
เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 และส่งมอบให้
เลขานุการบริษัทก่อน ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

 

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ แต่มีความประสงค์            
จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทนโปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ  นายวีระชัย ตันติกุล   
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ หรือ นางรวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ หรือ นายจ านงค์ วัฒนเกส กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ
ดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมาที่ บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเลขานุการบริษัท เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 และให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันที่ 21 เมษายน 2564 จักเป็นพระคุณย่ิง  
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ส าหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่แจกของช าร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายต่อต้าน       
การคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดอาหารว่างไว้เลี้ยงรับรองส าหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มาร่วมประชุม  

 
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

                             สุนันทา    เตียสุวรรณ์ 
                                กรรมการบริษัท 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ส านกังานเลขานกุารบรษิัท  
     นายดุษิต จงสุทธนามณี  โทร. 0-2769-9431 (สายตรง), 0-2769-9999 หรือ 0-2361-3311 ต่อ 431 
     นางสาวพัชรพร สอนศิริ  โทร. 0-2769-9403 (สายตรง), 0-2769-9999 หรือ 0-2361-3311 ต่อ 403 
     นางสาวสกาวเดือน ศรีเนตร โทร. 0-2769-9436 (สายตรง), 0-2769-9999 หรือ 0-2361-3311 ต่อ 436 
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เอกสารประกอบการพจิารณา 
วาระที ่3-6 
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระท่ี 3 
 

 
 

ขอมูลเปรียบเทียบเงินปนผล ประจําป 2559 – 2563 
 
 

 

รายละเอยีดการจายเงนิปนผล  
ป 2563
ปทีเ่สนอ 

ป 2562 ป 2561 ป 2560 ป 2559 

1. กําไร(ขาดทุน) สวนท่ีเปนของผูถอืหุนของบริษัทฯ (ลานบาท) (273.91) (508.11) 48.35 (419.25) (1.32)
2. กําไรสะสมของบริษัท โดยใชกําไรสุทธิประจําป 2555 (ลานบาท) 414.27 - - - -
3. จํานวนหุนท่ีจายเงินปนผล (ลานหุน) 539.03 - - - - 

4. เงินปนผลจายตอหุน (บาท : หุน) 0.10 - - - - 

5. รวมเปนเงินปนผลท่ีจายท้ังส้ิน (ลานบาท) 53.90 - - - - 

สัดสวนการจายเงินปนผลรวม (Dividend Payout) (%) 13.01% - - - - 
 

 หมายเหตุ : มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 14/2550 เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2550 มีมติเกี่ยวกับนโยบายการจาย 
เงินปนผลใหแกผูถือหุนไมเกินรอยละ 60 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการเสนออนุมัติจายเงินปนผล

เปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ 
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         เอกสารประกอบการพจิารณาวาระท่ี 4 
 

 

ประวตักิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอใหผูถอืหุนเลอืกตัง้เขาดาํรงตาํแหนงกรรมการอกีครัง้หนึง่ 
 

 
ชือ่ – นามสกลุ นายวรีะชยั  ตนัตกิลุ
ประเภทกรรมการท่ีเสนอเลอืกตัง้ กรรมการอิสระ

ตาํแหนงปจจบุนั 
 กรรมการอิสระ (แตงต้ังเมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2548) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน            

อาย ุ 78   ป
สญัชาต ิ ไทย
การศกึษา  LL.M., the University of California, at Berkeley, U.S.A 

 เนติบัณฑิตสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 
 นิติศาสตรบัณฑิต (เกยีรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน 37 
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สํานักงาน ก.พ. หลักสูตร 1 รุน 13 

การอบรมเกีย่วกบับทบาทหนาทีแ่ละทกัษะ
การเปนกรรมการ 

 ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 37/2546 ของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

วนัทีไ่ดรบัแตงตัง้เปนกรรมการครัง้แรก  แตงต้ังเมือ่วันท่ี 25 มีนาคม 2548
วนัทีไ่ดรบัแตงตัง้กลบัเขาเปนกรรมการ
ลาสดุ 

18 เมษายน 2561 

จํานวนวาระทีด่าํรงตาํแหนง 3 ป (2562-2564) ถาไดรับการอนมุัติในคร้ังนี้รวมเปน 16 ป 
การถอืหุนในบรษิทั 
(ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563) 

ไมม ี

การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ ไมมี
การดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่ 
(ทีไ่มใชบรษิทัจดทะเบยีน) 

 กรรมการในคณะกรรมการปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม
 

การดาํรงตาํแหนงในกจิการทีแ่ขงขนั
เกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทัทีอ่าจทาํให
เกดิความขดัแยงทางผลประโยชน 

ไมมี

ประสบการณทาํงาน   สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  
  อธิบดีกรมธนารักษ   
  อธิบดีกรมสรรพสามิต    
  รองปลัดกระทรวงการคลัง 
  ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
  รองอธิบดีกรมสรรพากร 
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การเขาประชมุในป 2563 
   ประชุมคณะกรรมการบริษัท                     9 คร้ัง เขารวมประชุม   9 ครั้ง
   ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                    4 คร้ัง เขารวมประชุม   4 คร้ัง 
   คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   4 ครั้ง เขารวมประชุม   4 คร้ัง 

ขอพพิาททางกฎหมาย ไมมี
หลกัเกณฑการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนแลวเห็นวานายวีระชัย ตันติกุล เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีได
กําหนดไวตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และพิจารณาแลววาจะสามารถใหความเห็นได
อยางเปนอิสระและเปนตามหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ 
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ชือ่ – นามสกลุ นางรวฐิา  พงศนชุติ
ประเภทกรรมการท่ีเสนอเลอืกตัง้ กรรมการอิสระ
ตาํแหนงปจจบุนั  กรรมการอิสระ (แตงต้ังเมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2555) 

 กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ 71   ป
สญัชาต ิ ไทย
การศกึษา  ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

การอบรมเกีย่วกบับทบาทหนาทีแ่ละทกัษะการ
เปนกรรมการ 

 หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุนท่ี 19 (บยส.19)
  หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุนท่ี 3 (บยป.3) 
  หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ดานการคาและการพาณิชย (TEPCOT) รุนท่ี 1 
  หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุนท่ี 3 (วตท.3)  
  หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกลา รุน
ท่ี 3 (ปรม.3) 
 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certificate Program สถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (DCP) รุน 59/ 2548 
  หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน วิทยาลัยปองกัน 
ราชอาณาจักร รุนท่ี 15 (ปรอ.15) 

วนัทีไ่ดรบัแตงตัง้เปนกรรมการครัง้แรก  แตงต้ังเมือ่วันท่ี 14 สิงหาคม 2555
วนัทีไ่ดรบัแตงตัง้กลบัเขาเปนกรรมการลาสดุ 18 เมษายน 2561
จํานวนวาระทีด่าํรงตาํแหนง 3 ป (2562-2564) ถาไดรับการอนมุัติในคร้ังนี้รวมเปน 9 ป 
การถอืหุนในบรษิทั 
(ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563) 

ไมม ี

การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 

 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โซลารตรอน จํากัด 
(มหาชน) 

 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานอนุกรรมการกฎหมาย 
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สากล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่  
(ทีไ่มใชบรษิทัจดทะเบยีน) 

 นายกสมาคมการคารานคาปลอดอากรไทย
 ประธานบริษัทจันทรคํา เรสซิเดนท จํากัด 
 ประธานบริษัท ภูตรา คอรปอเรช่ัน จํากัด 
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น่ําเฮงคอนกรีต 

(1992) จํากัด 
 ท่ีปรึกษาสมาคมสถาบันท่ีปรึกษาการจัดการแหงประเทศไทย 
 ท่ีปรึกษาประจําสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง  
 ประธานรุน 59 ในหลักสูตรกรรมการบริษัทไทย (DCP59) 
 กรรมการรุนท่ี 1 หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย 

(TEPCOT) 
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การดาํรงตาํแหนงในกจิการทีแ่ขงขนัเกีย่วเนือ่ง
กบัธรุกจิของบรษิทัทีอ่าจทาํใหเกดิความขดัแยง
ทางผลประโยชน 

ไมมี

ประสบการณทาํงาน  ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  รองอธิบดีกรมสรรพากร  
  อนุกรรมาธิการศึกษาและตรวจสอบสัญญาของกระทรวงคมนาคม 
  กรรมการชําระบัญชี บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด 
  กรรมการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจคนตางดาว กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย 
  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท 
จํากัด 
  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง บรรษัท
ประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม 

 กรรมการ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
 ผูแทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

การเขาประชมุในป 2563 
 ประชุมคณะกรรมการบริษัท                    9 คร้ัง เขารวมประชุม 9 คร้ัง
 คณะกรรมการตรวจสอบ                         4 คร้ัง เขารวมประชุม  4 ครั้ง 

ขอพพิาททางกฎหมาย ไมมี
หลกัเกณฑการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนแลวเห็นวานางรวิฐา พงศนุชิต เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน
ตามท่ีไดกําหนดไวตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของและพิจารณาแลววาจะสามารถให
ความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนตามหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ 
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ชือ่ – นามสกลุ นายปราโมทย  เตยีสวุรรณ (กรรมการผูตอตัง้บรษิทั) 
 
 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอเลอืกตัง้ กรรมการท่ีเปนผูบริหาร
ตาํแหนงปจจบุนั  รองประธานกรรมการบริษัท 

(แตงต้ังเมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563) (กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)  
 กรรมการผูจัดการ (สายผลิต) 
  กรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง 
  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

อาย ุ 70   ป
สญัชาต ิ ไทย
การศกึษา   Ordinary National Diploma in Technology (Mechanical Engineers) From 

Willesden College of Technology, London, England 

การอบรมเกีย่วกบับทบาทหนาทีแ่ละทกัษะการ
เปนกรรมการ 

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 16/2547 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certificate Program (DCP)  
รุน 46/2547  

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Finance for Non-Finance Program (FN)  
รุน 12/2547 

วนัทีไ่ดรบัแตงตัง้เปนกรรมการครัง้แรก  แตงต้ังเมือ่วันท่ี 6 มิถุนายน 2533(ณ วันท่ีจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยฯ)
วนัทีไ่ดรบัแตงตัง้กลบัเขาเปนกรรมการลาสดุ 18 เมษายน 2561
จํานวนวาระทีด่าํรงตาํแหนง 3 ป (2562-2564) ถาไดรับการอนมุัติในคร้ังนี้รวมเปน 31 ป 
การถอืหุนในบรษิทั 
(ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563) 

10,448,236 หุน คิดเปนรอยละ 2.13 ของทุนท่ีชําระแลว 
(รวมการถือหุนของคูสมรส) 

การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ ไมมี
การดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่  
(ทีไ่มใชบรษิทัจดทะเบยีน)  กรรมการในกลุมแพรนดาฯ 3 บริษัท 

การดาํรงตาํแหนงในกจิการทีแ่ขงขนัเกีย่วเนือ่ง
กบัธรุกจิของบรษิทัทีอ่าจทาํใหเกดิความขดัแยง
ทางผลประโยชน 

ไมมี

ประสบการณทาํงาน  กรรมการกลุมอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย 

การเขาประชมุในป 2562 
 ประชุมคณะกรรมการบริษัท                    9 คร้ัง เขารวมประชุม 9 คร้ัง
 คณะกรรมการการบริหารกลุม                  11 คร้ัง เขารวมประชุม 12 คร้ัง 

  คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง    4 ครั้ง เขารวมประชุม 4 คร้ัง
  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   4 คร้ัง เขารวมประชุม 4 ครั้ง
ขอพพิาททางกฎหมาย ไมมี
หลกัเกณฑการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนแลวเห็นวานายปราโมทย เตียสุวรรณ เปนผูมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามท่ีไดกําหนดไวตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
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บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ ากัด (มหาชน) ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เทียบเท่าข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง “กรรมการอิสระ” ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น        

รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุม  
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุ มของบริษัท เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง
กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา  มารดา คู่สมรส                
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม  
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริ ษัท 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานก ากับหลักทรัพย์และ                   
ตลาดหลักทรัพย์ 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ต้ังแต่ร้อยละ
สามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือต้ังแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่
เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย            
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง ปี
ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท แล ะ   
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว  
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น                          
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 

ค านยิามกรรมการอสิระของบรษิทั แพรนดา้ จวิเวลรี ่จ ากดั (มหาชน) 
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 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน               
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง
ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ             
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน                        
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 
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         เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่5 
 
 

 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั 
                         หน่วย: ล้านบาท 

รายชือ่ 

ค่าตอบแทนกรรมการ  

ต าแหนง่ 
คณะกรรมการ
บรษิทั (เงนิเดอืน
และโบนสั) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(เงนิประจ าต าแหนง่
และโบนสั) 

รวม 
 

1. นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท 2.548  2.548 
2. นางประพีร์ สรไกรกิติกูล กรรมการบริษัท/ กรรมการการเงิน

และบริหารความเสี่ยง/ กรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1.324  1.324 

3. นางสุนันทา เตียสุวรรณ์  กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

1.257  1.257 

4. นายวีระชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

 0.756 0.756 

5. นางรวิฐา   พงศ์นุชิต กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  0.504 0.504 
6. นายจ านงค์   วัฒนเกส  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  0.504 0.504 

รวมคา่ตอบแทนกรรมการ 5.129 1.764 6.893 
 

 

 

  หมายเหตุ : ส าหรับกรรมการบริษัทที่เหลืออีก 3 ท่านได้รับค่าตอบแทนในฐานะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริหาร 
 
  คา่ตอบแทนรวมของกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร 
 

 

 ลกัษณะคา่ตอบแทน จ านวน (ราย) รวมจ านวนเงนิ  
(ลา้นบาท) 

กรรมการบริหารและผู้บริหาร เงินเดือน และโบนัส 6 18.837 
 

หมายเหตุ : 1. มีกรรมการบริษัทที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร จ านวน 4 ราย 
    2. ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในปี 2564 (ปีที่เสนอ) ซึ่งได้พิจารณา
จากผลประกอบการของบริษัท และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ                     
ในแต่ละท่าน  โดยค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 10.0 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 

 
 

รายงานคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการบรหิารกลุม่ ป ี2563 
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่6 
 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่สอบบญัช ีประจ าป ี2562 - 2564 
 

                                           หน่วย : บาท 
 ป ี2564 (ปทีี่เสนอ) ป ี2563 ป ี2562 

ค่าสอบบญัช ี ไม่เกิน 3,200,000 3,130,000 3,100,000 
ค่าบริการอื่น - - - 
รวมทั้งสิ้น 3,200,000 3,130,000 3,100,000 

รวมวงเงินน าเสนอไม่เกิน 3,200,000 3,130,000 3,100,000 
 

 การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย  
  EY Office Limited ได้รับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 3 แห่ง คือ 

1. บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
2. บริษัท คริสตอลไลน์ จ ากัด 
3. บริษัท แพรนด้า ลอดจิ้ง จ ากัด 
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เอกสารประกอบการเขา้ 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

ประจ าป ี2563 
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ค าชีแ้จงวธิกีารมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขา้ประชมุและการออกเสยีงลงคะแนน 
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าป ี2563 
บรษิทั แพรนดา้ จวิเวลรี่ จ ากดั (มหาชน) 

วนัที ่21 เมษายน 2564 
การมอบฉันทะ 
 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่                
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการ อิสระ ท่านใด            
ท่านหนึ่งตามที่บริษัทฯ ได้เสนอชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 3 ท่าน คือ  

1. นายวีระชัย ตันติกุล  ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. นางรวิฐา พงศ์นุชิต  ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
3. นายจ านงค ์ วัฒนเกส  ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 

โดยมีรายละเอียดข้อมูลประวัติกรรมการดังกล่าวประกอบการพิจารณา 
 

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ เสนอชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 
 ผู้มอบฉันทะโปรดกาเครื่องหมาย  ในช่อง  ของหนังสือมอบฉันทะตามแนบ ข้อ (3)  1. หรือ  2. หรือ  3. 

เพียงชื่อเดียวและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ   
 ผู้มอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะของท่านมายัง “ส านักงานเลขานุการบริษัท” ก่อนวันประชุม  

 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 บริษัทฯ จะเริ่มตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียน ต้ังแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 
Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ถนนบางนา - ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามขั้นตอน 
เข้าร่วมประชุม  
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
      1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฎรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น     
บัตรประจ าตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 
     1.2  กรณผีู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

1.2.1)  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน  และ                              
ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

1.2.2)  ส าเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้                   
ลงชือ่รับรองส าเนาถูกต้อง 

 1.2.3)  เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 



   

                                                                                                                     บรษิทั แพรนดา้ จวิเวลรี ่จ ากดั (มหาชน) 
                                                                                                                      เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563                   หน้าที่  22 
 

 

2. ผูถ้อืหุน้ทีเ่ปน็นิตบิคุคล 
2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 

2.1.1)  เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
2.1.2)  ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อม 
   ประทับตราส าคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) 

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
2.2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ          

ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
2.2.2) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นได้รับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อม

ประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
2.2.3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 
 

3. ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มสีญัชาตไิทยหรอืเปน็นติบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศใชเ้อกสารตามขอ้ 1. หรอื 2.  
       แล้วแตก่รณีภายใต้เงือ่นไข ดงันี้ 

3.1 หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล อาจเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นต้ังอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของ
นิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจ ากัด
อ านาจในการลงลายมือชื่อ และที่ต้ังส านักงานใหญ่ 

3.2  เอกสารที่ไม่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดให้มีค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น                  
ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของค าแปลด้วย 
 

การออกเสยีงลงคะแนน 
● ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน                    

ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
(2) ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38. ก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ คือ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า                

3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เช่น การขายหรือซื้อกิจการ                         
การรวมกิจการ รายการเกี่ยวโยง การมอบหมายให้คนอื่นเข้าจัดการธุรกิจบริษัท เป็นต้น 

 
● การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระท าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องให้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะ
พึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
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ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกต้ังกรรมการเพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตาม มาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (Cumulative Voting) 
 
● การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระท าโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระท า
ด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาด 

  
  ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าวเว้นแต่
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม 

 
● การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
 กรรมการบรษิัท ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียง          
แต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ จากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจาก          
ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและประธานที่ประชุมแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ  โดยประธาน             
ที่ประชุม 
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   ขอ้มูลกรรมการอสิระทีผู่ถ้อืหุน้สามารถพจิารณาให้เปน็ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

 ชือ่ - นามสกลุ นายวรีะชยั ตนัตกิลุ 
                      อาย ุ   78 ปี 
                    สัญชาต ิ  ไทย  

ทีอ่ยู ่  29 ถนนสิริธร ซอย 2 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 
                     ต าแหนง่หนา้ทีใ่นปจัจบุนั 

     กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548) 
          ประธานกรรมการตรวจสอบ 
          ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                  

    ต าแหนง่หนา้ทีใ่นอดีต 
  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  อธิบดีกรมธนารักษ์ 
  อธิบดีกรมสรรพสามิต 
  รองปลัดกระทรวงการคลัง 
  ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง 
  รองอธิบดีกรมสรรพากร 

จ านวนการถอืหุน้ - ไม่ม ี- (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563) 
จ านวนวาระทีด่ ารงต าแหนง่ 3 ปี (ปี 2562 - 2564) 
คุณวฒุกิารศกึษา   
  LL.M., the University of California, at Berkeley, U.S.A 
  เนติบัณฑิตส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
  นติิศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 37 
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ส านักงาน ก.พ. หลักสูตร 1 รุ่น 13 
 

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 
  ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2546 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 
 

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีน   
        -ไม่ม-ี 
 

ต าแหนง่ในกจิการอืน่ (ที่ไมใ่ชบ่รษิัทจดทะเบยีน) 
   กรรมการในคณะกรรมการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 

 

ต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตอ่บรษิทั - ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธท์างธรุกจิทีม่นียัส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเปน็อสิระ - ไม่มี - 
ขอ้พพิาททางกฎหมาย - ไม่ม ี- 
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การเข้าร่วมประชุมปี 2563 
 การเขา้ประชมุ / การประชมุทัง้หมด (ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท 9/9 
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 4/4 

 
ในการประชุมคร้ังนี้กรรมการผู้รับมอบฉันทะมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 4 และส่วนได้เสียในวาระที่ 5 
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    ชือ่ - นามสกลุ นางรวฐิา พงศน์ชุติ 
        อาย ุ   71 ป ี
        สัญชาต ิ  ไทย  
         ทีอ่ยู ่  5/208 ล าลูกกา 71 แขวงบึงลาดสวาย เขตล าลูกกา ปทุมธานี 12150 
        ต าแหนง่หนา้ทีใ่นปจัจบุนั 

 กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555) 
 กรรมการตรวจสอบ  

    ต าแหน่งหน้าที่ในอดีต 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 รองอธิบดีกรมสรรพากร  
 ผู้อ านวยการส านักอุทธรณ์ภาษี กรมสรรพากร  
 นิติกร 9 ชช. (ผู้ เชี่ยวชาญพิเศษด้านป้องกันและปราบปรามผู้ท าลายระบบภาษี)                     

ส านักตรวจสอบภาษีกรมสรรพากร 
 รองโฆษกกระทรวงการคลัง 
 โฆษกกรมสรรพากร 
 เลขานุการ กรมสรรพากร 
 อนุกรรมาธิการศึกษาและตรวจสอบสัญญาของกระทรวงคมนาคม 
 กรรมการช าระบัญชี บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด 
 กรรมการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ คนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ 
 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ ากัด 
 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
  บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จ ากัด (มหาชน) 

 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

 กรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
 ผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  
   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

จ านวนการถอืหุน้ - ไม่ม ี- (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563) 
จ านวนวาระทีด่ ารงต าแหนง่ 3 ปี (ปี 2562 - 2564) 
คุณวฒุกิารศกึษา 

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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การอบรมเกีย่วกบับทบาทหนา้ทีแ่ละทกัษะการเปน็กรรมการ 

 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 (บยส.19) 
 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 3 (บยป.3) 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 1 
 หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3 (วตท.3)  
 หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 3 (ปรม.3) 
 Director Certification Program (DCP) รุ่น 59/2548 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 15 (ปรอ.15) 

 

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีน  
 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและประธานอนุกรรมการกฎหมาย บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สากล เอนเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

 

ต าแหนง่ในกจิการอืน่ (ที่ไมใ่ชบ่รษิัทจดทะเบยีน) 
 นายกสมาคมการค้าร้านค้าปลอดอากรไทย 
 ประธานบริษัท จันค า เรสซิเด้นท์ จ ากัด 
 ประธานบริษัท ภูตรา คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวสอบ บริษัท น่ าเฮงคอนกรีต (1992) จ ากัด 
 ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย 
 ที่ปรึกษาประจ าสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง  
 ที่ปรึกษากรรมการสมาคมนักศึกษาวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
 ประธานรุ่น 59 ในหลักสูตรกรรมการบริษัทไทย (DCP59) 
 กรรมการรุ่นที่ 1 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) 
 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  - ไม่มี - 
ความสมัพนัธท์างธรุกจิทีม่นียัส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเปน็อสิระ - ไม่ม ี- 
ข้อพิพาททางกฎหมาย  - ไม่ม ี- 

  

การเขา้ร่วมประชมุป ี2563 
 

 การเขา้ประชมุ / การประชมุทัง้หมด (ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท 9/9 
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 

 

ในการประชุมคร้ังนี้กรรมการผู้รับมอบฉันทะมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 4 และส่วนได้เสียในวาระที่ 5 
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 ชื่อ - นามสกุล นายจ านงค์ วัฒนเกส 

           อายุ  69 ปี 
           สัญชาติ  ไทย 

ที่อยู่  99 แบริ่ง ซอย 3 สุขุมวิท 107 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
           ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

 กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557) 
 กรรมการตรวจสอบ  

    ต าแหน่งหน้าที่ในอดีต  
 กรรมการผู้จัดการ บริษัทร่วมทุนธนาคารไทยพาณิชย์  

- Siam Commercial Link ร่วมทุนระหว่างบริษัทวิจัย The Management Link กับ               
ธ.ไทย-พาณิชย ์

  - Science Commercial Link ร่วมทุน ธ.ไทยพาณิชย์และ สวทช. (NSTDA) 
  - SCB Technology กจิการทุนร่วมเสี่ยง ของ ธ.ไทยพาณิชย์ 

   ผู้จัดการก่อต้ัง (Founding Manager) Business Advisory Center เพื่อกิจการ SMEs 
สถาบันคีนันแห่งเอเชีย (Kenan Institute Asia Foundation) ด้วยการสนับสนุนของ USAID  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินทรประกันภัย (2543-2557) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต (2552-2557) 
 กรรมการบริหาร อุทยานวิทยาศาสตร์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) 
 ที่ปรึกษาส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์ไลฟ์ จอนห์น แฮนข็อค ประกันชีวิต จ ากัด (2543-2552) 
 อาจารย์โครงการบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2547-2556) 
 เจ้าหน้าที่วัฒนธรรม องค์การข่าวสารสหรัฐ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ กรุงวอชิงตัน  
 อาจารย์วิชาการประกันภัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 ผู้จัดการศูนย์วิชาการ บจก. อินเตอร์ไลฟ์ ประกันชีวิต   

จ านวนการถือหุ้น 92,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563) 
จ านวนวาระที่ด ารงต าแหน่ง 3 ปี (ปี 2564 - 2566) 
คุณวุฒิการศึกษา 

 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2517 
 ปริญญาโท MBA, University of Central Missouri, 1982 (พ.ศ. 2525) 
 ปริญญาเอก จบภาคบังคับหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549 (ออกโดยไม่ท า

วิทยานิพนธ์) 
 ประกาศนียบัตร ภาษาอังกฤษขั้นสูง (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2518 
 นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2521-2524 จบหลักสูตรปีที่ 3 ไปเรียนต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ

ในสหรัฐอเมริกา)  
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การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 5/2544, Audit Committee Program รุ่นที่ 
1/2545, DCP Refresher Course 2/2549,  Chartered Director รุ่นที่ 1/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6 
  Tactical Hostage Rescues, US Marshal Service, Department of Justice, (หลักสูตรเจ้าหน้าที่ USIA), Baton Rouge, 

Louisiana, USA, 1990 (พ.ศ. 2533) (1-month) 
 Marketing & Sale Training Course Development, Tack Training International, London, UK, 1991 (พ.ศ.2534)         

(5 สัปดาห์) 
 

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

 

ต าแหนง่ในกจิการอืน่ (ที่ไมใ่ชบ่รษิัทจดทะเบยีน)    
            กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหารและก าหนดค่าตอบแทน บมจ.ธนาคารไทยเครดิต                

เพื่อรายย่อย 
                อุปนายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  - ไม่มี - 
ความสมัพนัธท์างธรุกจิทีม่นียัส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเปน็อสิระ - ไม่มี - 
ขอ้พพิาททางกฎหมาย - ไม่มี - 

 
 

           การเขา้รว่มประชมุปี 2562 
 การเขา้ประชมุ / การประชมุทัง้หมด (ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท 8/9 
คณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 

 
ในการประชุมคร้ังนี้กรรมการผู้รับมอบฉันทะมีส่วนได้เสียในวาระที่ 5  
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มาด้วยตนเอง ผู้ได้รับมอบฉันทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 
มาด้วยตนเอง (เริ่ม 12.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียนผู้รับมอบฉันทะ 
 (เริ่ม 12.00 น.) 

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ 
 

 แสดงบัตรประจ าตัว 
 หนังสือมอบฉันทะ 
 ใบลงทะเบียนซึ่งมี Barcode 
 แสดงส าเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะ
และผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

ผูถ้อืหุน้ 
บมจ. แพรนดา้ จวิเวลรี่ 

 แสดงบัตรประจ าตัว 
 ใบลงทะเบียน 
ซึ่งมี Barcode 

ลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน 

รับบัตรลงคะแนน 

เข้าห้องประชุม 

ประธานเปิดประชุม (เวลา 14.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดับ 

เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะผู้คัดค้าน หรืองดออกเสียง  
และสรุปผลคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนนต่อที่ประชุม 

บริษัทลงทะเบียนการประชุม           
ผู้ถือหุ้นด้วยระบบ  Barcode 

กรณีที่มีผู้ต้องการคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ยกมือ
และกรอกบัตรลงคะแนน 

*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าป ี2563 
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ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เฉพาะทีเ่กีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 
 
 
 
 

ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจ าน าหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับ

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม 
 

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีก าไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุ
ให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน การซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืน
ในจ านวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้ว ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการบริษัท 

หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 

การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจ าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น 
 

ข้อ 16. กรรมการไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 

ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 20 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า                
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายก าหนด 

 

ขอ้ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องให้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้               

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี                

หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสีย งเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
 

ข้อ 19. การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุด
นั้น เป็นผู้ออกจากต าแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 

 

ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 
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การประชุมผูถ้อืหุน้ 
ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีบริษัท 
       

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า              
ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ 
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้น
คนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรค
สอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่
เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

         

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามคร้ังใดจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้
มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษัท 
 

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม สถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่อง             
ที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ                       
เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน       
ก่อนวันประชุมโดยโฆษณาวันบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน                        
ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสถานที่ที่ จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่            
อันเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ต้ังส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขา หรือจังหวัด
อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม 

 

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้น                
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมด ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 25 คน จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานับไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ
องค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป 
หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

 

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น ซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุม และ ออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ 
หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 

 หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะ
เข้าประชุม 
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ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน                      

ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า การแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ 
(ฌ) การควบหรือเลิกกิจการ 

 

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

 
การบัญชี การเงิน การสอบบัญชี และเงินปันผล 
ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 
ข้อ 41. บริษัทต้องจัดให้มีการท าและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดท างบดุลและบัญชี

ก าไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัท จะต้องท าเป็น
ภาษาไทย และต้องท าตามวิธีบัญชีสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทย 

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ
ประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนหรือจัดท าขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 
(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี ของ                            

ผู้ตรวจสอบบัญชี 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
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ข้อ 44. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่        

ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล  
  

เงินปันผลส าหรับหุ้นสามัญให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน 
 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท า
เช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้ง                 
เป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุม                   
ผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนส ารองที่ได้ระบุไว้แล้ว 
คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติกันผลก าไรสุทธิไว้เป็นทุนส ารองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อด าเนิน
กิจการของบริษัท 

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท               
ในเวลาระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนี้ให้มีอ านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ                
ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของบริษัทได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

                                                                                                                     บรษิทั แพรนดา้ จวิเวลรี ่จ ากดั (มหาชน) 
                                                                                                                      เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563                   หน้าที่  35 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่ตัง้บรษิัท แพรนดา้ จวิเวลรี ่จ ากดั (มหาชน) 
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     หนังสือมอบฉันทะ  

     
       เขียนที่................................................................................................... 
       วันที่ .................เดือน..................................พ.ศ..................................... 

       
 (1) ข้าพเจ้า.................................................................................................  สัญชาติ.................................................................. 
อยู่บ้านเลขที่..................................... ถนน ...................................................ต าบล / แขวง....................................................................... 
อ าเภอ / เขต...................................................... จังหวัด........................................ รหัสไปรษณีย์........................................................... 
  
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ                                            บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี                                    จ ากัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นสามัญจ านวนทั้งสิ้นรวม..................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................... เสียง 
  
 (3) ขอมอบฉันทะให้ 
 (1) ..........................................................................................อาย ุ.......................ป ีอยู่บ้านเลขที่.......................................... 
ถนน.............................................ต าบล / แขวง...............................................อ าเภอ / เขต................................................................... 
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์...............................................หรือ 
 (2) ..........................................................................................อาย ุ.......................ป ีอยู่บ้านเลขที่.......................................... 
ถนน............................................ต าบล / แขวง...............................................อ าเภอ / เขต.................................................................... 
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์...............................................หรือ 
 (3) ..........................................................................................อาย ุ.......................ป ีอยู่บ้านเลขที่.......................................... 
ถนน............................................ต าบล / แขวง...............................................อ าเภอ / เขต.................................................................... 
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์............................................... 
            
             คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม                  
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ  
เลขที่ 28 ถนนบางนา - ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
  
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
  
       ลงชือ่...................................................................... ผู้มอบฉันทะ 
              (...............................................................)      
        

ลงชื่อ............................................................... ผู้รับมอบฉันทะ 
                                    (..............................................................)       
 
 
 
 
หมายเหต ุ 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสีย งลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 แบบ ก. อากรแสตมป์ 20.-บาท 



   

                                                                                                                     บรษิทั แพรนดา้ จวิเวลรี ่จ ากดั (มหาชน) 
                                                                                                                      เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563                   หน้าที่  37 
 

 
หนงัสอืมอบฉนัทะ  

 
     

        เขียนที่...................................................................................... 
        วันที่............เดือน.............................................พ.ศ...................  
        

(1) ข้าพเจ้า.........................................................................................................สัญชาติ................................................................. 
อยูบ่้านเลขที่..............................................ถนน.................................................................ต าบล/แขวง........................................................ 
อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย์....................................................... 
 

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน)                      
โดยถือหุ้นสามัญจ านวนทั้งสิ้นรวม....................................................หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................................เสียง 
 

 (3) ขอมอบฉันทะให้           
      1......................................................................................................................................................อาย.ุ................................ปี    
อยู่บ้านเลขที่.........................................ถนน.......................................................................ต าบล/แขวง....................................................... 
อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด...................................................................รหัสไปรษณีย์...............................................หรือ 
     2.......................................................................................................................................................อาย.ุ................................ป ี   
อยู่บ้านเลขที่.........................................ถนน........................................................................ต าบล/แขวง....................................................... 
อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด..................................................................รหัสไปรษณีย์................................................ หรือ 
    3.........................................................................................................................................................อาย.ุ..................................ปี    
อยู่บ้านเลขที่.........................................ถนน.......................................................................ต าบล/แขวง....................................................... 
อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด...................................................................รหัสไปรษณีย์......................................................  
 

กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบดังนี้ :- 
            1. นายวีระชัย ตันติกุล กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 78 ป ี
              อยู่บ้านเลขที่ 29 ถนนสิริธร ซอย 2 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 

    

หรือ    2.  นางรวิฐา พงศ์นุชิต  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 71 ป ี
           อยู่บ้านเลขที่ 5/208 ล าลูกกา 71 ถนนล าลูกกา แขวงบึงลาดสวาย เขตล าลูกกา ปทุมธานี 12150 

  

หรือ    3. นายจ านงค์ วัฒนเกส กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  อายุ 69 ป ี     
                                อยู่บ้านเลขที่ 99 ซ.แบริ่ง 3 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

 

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ                          
เลขที่ 28 ถนนบางนา - ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานครหรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 

  (4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้    
 
วาระที่  1   รบัทราบรายงานรายงานประจ าป ี2563 ของคณะกรรมการบรษิทั 

            (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

    เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 
 

อากรแสตมป์ 20.-บาท 

โปรดกา
เคร่ืองหมาย
หน้าชื่อผู้รับ
มอบฉันทะ
เพียงชื่อเดียว 

แบบ ข. 



   

                                                                                                                     บริษทั แพรนดา จวิเวลรี ่จาํกดั (มหาชน) 
                                                                                                                      เอกสารการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563                   หนาที่  38 
 

วาระที ่ 2   พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทนุสาํหรบัป 2563 สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
         (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย       ไมเห็นดวย    งดออกเสยีง 
 

วาระที ่ 3   พิจารณาอนมุตักิารจายเงนิปนผลจากกาํไรสะสมของบรษิทัโดยใชกาํไรสุทธปิระจําป 2555    
    (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
      เห็นดวย       ไมเห็นดวย    งดออกเสยีง 
 

วาระที่  4  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
    (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

         (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด 

    เห็นดวย       ไมเห็นดวย    งดออกเสยีง  
  การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

   นายวีระชัย      ตันติกุล   เห็นดวย       ไมเห็นดวย    งดออกเสยีง 
 นางรวิฐา         พงศนุชิต   เห็นดวย       ไมเห็นดวย    งดออกเสยีง 

   นายปราโมทย  เตียสุวรรณ         เห็นดวย       ไมเห็นดวย    งดออกเสยีง 
 

วาระที ่ 5  พิจารณาอนมุตักิาํหนดคาตอบแทนคณะกรรมการประจาํป 2564 
     (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
    เห็นดวย       ไมเห็นดวย    งดออกเสยีง 
  

วาระที ่ 6  พิจารณาอนมุตัแิตงตัง้ผูสอบบญัช ีประจาํป 2564 และกาํหนดคาตอบแทน 
    (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย       ไมเห็นดวย    งดออกเสยีง 
 

วาระที ่ 7  พิจารณาอนมุตัเิพิม่วตัถปุระสงคของบรษิทัฯ ขอ 24 
     (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
    เห็นดวย       ไมเห็นดวย    งดออกเสยีง 
 
วาระที ่ 8  พิจารณาอนมุตัแิกไขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหสนธขิองบรษิทั ขอ 3. เพือ่ใหสอดคลองกบัการเพิม่วตัถปุระสงคของบรษิทัฯ 
     (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
    เห็นดวย       ไมเห็นดวย    งดออกเสยีง 
 
 
 



   

                                                                                                                     บรษิทั แพรนดา้ จวิเวลรี ่จ ากดั (มหาชน) 
                                                                                                                      เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563                   หน้าที่  39 
 

 
 
วาระที่  9  เรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 
    เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
                (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
      

 (6)ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่                 
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 

        ลงชื่อ......................................................................ผู้มอบฉันทะ
                (...............................................................)     
                  
 
        ลงชื่อ................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                       (................................................................)     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 หมายเหต ุ 

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 
 



   

                                                                                                                     บรษิทั แพรนดา้ จวิเวลรี ่จ ากดั (มหาชน) 
                                                                                                                      เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563                   หน้าที่  40 
 

 
 อากรแสตมป์ 20.-บาท                                                    แบบ ค. 

 
 

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ  
       แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
 
        เขียนที่...................................................................................... 
        วันที่............เดือน.............................................พ.ศ..................  
        

(1) ข้าพเจ้า...................................................................................................................................................................................... 
ส านักงานต้ังอยู่เลขที่...............................................ถนน......................................................ต าบล/แขวง...................................................... 
อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์..................................................... 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น(Custodianให้กับ............................................................................................................... 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท......................................................................................................................................................จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นสามัญจ านวนทั้งสิ้นรวม......................................................หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................เสียง 
 
 (2) ขอมอบฉันทะให้           
      1.....................................................................................................................................................อาย.ุ..................................ป ี   
อยู่บ้านเลขที่.........................................ถนน......................................................................ต าบล/แขวง........................................................ 
อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด..................................................................รหัสไปรษณีย์................................................ หรือ 
     2......................................................................................................................................................อาย.ุ..................................ป ี   
อยู่บ้านเลขที่.........................................ถนน......................................................................ต าบล/แขวง........................................................ 
อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด..................................................................รหัสไปรษณีย์................................................ หรือ 
    3........................................................................................................................................................อาย.ุ...................................ปี    
อยู่บ้านเลขที่.........................................ถนน......................................................................ต าบล/แขวง........................................................ 
อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด.....................................................................รหัสไปรษณีย์.......................................................  
 
คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ                 
เลขที่ 28 ถนนบางนา - ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
   

   มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
   มอบฉันทะบางส่วน คือ 

    หุ้นสามัญ...................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...........................เสียง 
        หุ้นบุริมสิทธิ..............................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...........................เสียง 

 

        รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.............................เสียง         
   

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
 
 

 



   

                                                                                                                     บรษิทั แพรนดา้ จวิเวลรี ่จ ากดั (มหาชน) 
                                                                                                                      เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563                   หน้าที่  41 
 

วาระที่  1 รบัทราบรายงานรายงานประจ าป ี2563 ของคณะกรรมการบรษิทั 
            (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

         เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วาระที่  2 พจิารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทนุส าหรบัป ี2563 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
            (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

        เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วาระที่  3 พจิารณาอนมุตักิารจา่ยเงนิปนัผลจากก าไรสะสมของบรษิทัโดยใชก้ าไรสทุธปิระจ าป ี2555    
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
         เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

           (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
            การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

              เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

                     นายวีระชัย  ตันติกุล    เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
           นางรวิฐา    พงศ์นุชิต    เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

             นายปราโมทย์  เตียสุวรรณ์         เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระที่  5 พจิารณาอนมุตักิ าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการประจ าป ี2564 
         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
          เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
  

วาระที่  6 พจิารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชี ประจ าป ี2564 และก าหนดคา่ตอบแทน 
        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

         เห็นด้วย                  ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

 
วาระที่  7  พจิารณาอนมุตัิเพิม่วัตถปุระสงคข์องบรษิทัฯ ขอ้ 24 
     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
 



   

                                                                                                                     บรษิทั แพรนดา้ จวิเวลรี ่จ ากดั (มหาชน) 
                                                                                                                      เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563                   หน้าที่  42 
 

 
 
วาระที่  8  พจิารณาอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทั ขอ้ 3. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่วัตถปุระสงคข์องบรษิทัฯ 
     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่ 9 เรือ่งอืน่ ๆ (ถา้มี) 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

  (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม

มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม เติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 

        ลงชื่อ......................................................................ผู้มอบฉันทะ
                (................................................................)      
 
                  
        ลงชื่อ.................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                       (................................................................)     
          
    
หมายเหต ุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฎชื่อในทะเบียนหุ้นเป็นผุ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถอืหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้งนามในนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ      
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ 

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
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