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                ทะเบียนเลขที่ 0107537001986 
ที่ สล 008/2565 
       16 มีนาคม 2565 
 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     1.   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code 
2. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่3-6 
3. ค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การแจ้งความประสงค์ วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( E-AGM)                   

และการออกเสียงลงคะแนน 
4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
5. ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
9. ค าบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564                  
ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวตามหลักเกณฑ์             
ที่กฎหมายก าหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ  เลขที่ 28              
ถนนบางนา - ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้ :- 
 

วาระที่ 1   รับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของคณะกรรมการบริษัท 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 และ             
ข้อ 43 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญประจ าปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและต้องจัดส่งรายงานประจ าปีของคณะกรรมการพร้อมกับหนังสือ
นัดประชุมสามัญประจ าปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่ เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฎอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/            
รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 
และ 2 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : วาระนี้เป็นเร่ืองที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมต ิ
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วาระที่ 2   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

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 
2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทส านักงาน              
อีวาย จ ากัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและ                       
ผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 และปี 2564 โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 

                                              ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษัท  
                   หน่วย : ล้านบาท 

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบรษิัท 
 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพย์รวม 3,789 4,041 3,294 3,217 
หนี้สินรวม 1,652 1,917 1,173 1,210 
รายได้รวม 3,043 2,556 2,429 2,061 
ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 138 (95) 119 (274) 
ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.2523 (0.1873) 0.2181 (0.5395) 

 

  

โดยมีรายละเอียดปรากฎในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 
One Report) ซึ่งปรากฎตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 และ 2  

 

วาระที่ 3   พจิารณาอนมุตักิารจา่ยเงนิปนัผลจากก าไรสะสมของบรษิทัโดยใชก้ าไรสุทธปิระจ าป ี2555 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ มีก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 797 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 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมของบริษัท                 
โดยใช้ก าไรสุทธิประจ าปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.10  บาท รวมเป็นเงิน 53.90 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากก าไร
สุทธิส่วนที่ได้รับการส่งสริมการลงทุนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจ านวนให้แก่ผู้ถือหุ้น                
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โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2565 และก าหนดวันจ่ายเงินปันผล           
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 

 

ทั้งนี้ได้เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 - 2564 เพื่อประกอบการพิจารณาตามเอกสาร
ประกอบการพิจารณา วาระที่ 3 

 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  และแต่งตั้ง

กรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการที่ครบวาระ และให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 ก าหนดให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสาม จากจ านวนกรรมการทั้งหมด              
ของบริษัทที่มีอยู่ 10 คน ซึ่งมีกรรมการจ านวน 4 คน คือ นายปรีดา เตียสุวรรณ์ นางประพีร์ สรไกรกิติกูล 
นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์  และนายเดชา นันทนเจริญกุล กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
ทั้งนี้มีกรรมการ 2 คนที่ประสงค์ไม่ต่อวาระ ได้แก่ 1) นายปรีดา เตียสุวรรณ์ และ 2) นางประพีร์              
สรไกรกิติกูล เนื่องจากมีอายุครบการเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด  โดย
คณะกรรมการ สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่า
กรรมการทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และมีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนา
บริษัทได้ จึงเห็นควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
แต่งต้ังกรรมการใหม่เข้าแทนนางประพีร์ สรไกรกิติกูล คือ นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล และให้เปลี่ยนแปลง
รายชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้ 

 
เดิม นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ หรือ นางประพีร์ สรไกรกิ ติกูล หรือ นางปราณี คุณประเสริฐ        

ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ หรือ นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ หรือ นายเดชา             
นันทนเจริญกุล รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราส าคัญของบริษัท 

ใหม่ นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ หรือ นางปราณี คุณประเสริฐ หรือ นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล                    
ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ หรือ นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ หรือ นายเดชา                
นันทนเจริญกุล รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราส าคัญของบริษัท 

 

ดังนั้นจ านวนคณะกรรมการบริษัทปัจจุบันจ านวน 10 คน ลาออก 1 คน ซึ่งอยู่ระหว่างสรรหาเพื่อ
เข้าแทนกรรมการที่ลาออก และกรรมการประสงค์ไม่ต่อวาระ 2 คน และแต่งต้ังกรรมการใหม่เข้าแทน
กรรมการที่ไม่ต่อวาระ 1 คน ส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทคงเหลือทั้งสิ้น 9 คน  
 

                                     
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับการเลือกต้ัง             
เป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ 
ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ด าเนินตามกระบวนการสรรหาซึ่งพิจารณาถึง                    
ความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินการของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการ   
ของบริษัทฯ ประกอบกับ คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  ความรู้ 
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ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนา
บริษัทได้  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง)                        
ได้เสนอให้เลือกต้ังกรรมการ 2 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง และการเสนอแต่งต้ังกรรมการ              
เข้าใหม่แทนกรรมการที่ ครบก าหนดวาระ รวมถึงการเสนอเปลี่ยนแปลงผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อ                     
แทนบริษัท 

 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ และกรรมการอิสระ รวมทั้งการออกเสียง
ลงคะแนนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564                  
(แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 101-104   

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีการกลั่นกรอง
แล้วว่ากรรมการทั้ง 2 คน มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบก าหนดออกตาม
วาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และการเสนอแต่งต้ังกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่
ประสงค์ไม่ต่อวาระ รวมถึงการเสนอเปลี่ยนแปลงผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

 

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ            
และประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งต้ังกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดวาระ  ดังปรากฎตาม
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4  

 

วาระที ่5   พจิารณาอนมุตักิ าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าป ี2565 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: หลักเกณฑ์การพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ให้พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่             
ความรับผิดชอบ ผลงานและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่านมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา  

 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                
จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 จ านวนวงเงินไม่เกิน          
10.0 ล้านบาท และเห็นควรให้รายงานการจ่ายผลตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
บรหิารในปี 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 

 

วาระที่ 6   พจิารณาอนมุตัิแตง่ตั้งผูส้อบบญัชปีระจ าป ี2565 และก าหนดคา่ตอบแทน 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:    ตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ าปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีส าหรับปี  2565 และเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งต้ัง ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 และก าหนด
ค่าตอบแทน โดยเสนอแต่งต้ัง นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 
หรือ นายฉัตรชัย  เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ นายพรอนันต์        
กิจนะวันชัย ผู้สอบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7792 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี
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ของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3.33 ล้านบาท           
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บรษิัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้  

 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด มีเครือข่ายครอบคลุมเป็นที่
ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่ งจะท าให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ ใ นระดับสากล             
โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอเข้ามาในปี 2565 มีความสมเหตุสมผล และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย รวมถึงบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทแต่อย่างใด พร้อมทั้งเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมต่างๆ จึงมีมติให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง  

1) นางชลรส  สันติอัศวราภรณ์  สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ 
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ต้ังแต่ปี 2552-2557) 

2) นายฉัตรชัย  เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813หรือ 
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) 

3)   นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7792  
 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) 

 

แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 และก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3.33 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ได้แนบ ค่าสอบบัญชีเพื่อ
ประกอบการพิจารณาตาม เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 

 

วาระที ่ 7   พจิารณาอนมุัตกิารลดทนุจดทะเบียนของบรษิทัฯ จากเดมิ 634,769,950 บาท (หกรอ้ยสามสบิสี่ลา้นเจด็แสนหกหมืน่เกา้พนั
เก้ารอ้ยหา้สบิบาท) เปน็ 539,026,606 บาท (หา้รอ้ยสามสบิเกา้ล้านสองหมืน่หกพนัหกรอ้ยหกบาท) 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 139 และมาตรา 140 บริษัทจะต้อง               
ลดทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจ าหน่าย เนื่ องด้วยบริษัทมีทุนจดทะเบียนไว้ เป็นจ านวนเงิน  
634,769,950.00 บาท แต่มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วเป็นเงินจ านวน 539 ,026 ,606 บาท                     
ทั้งนี้สาเหตุมาจาก 

 

1. ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ Advance Opportunities Fund I ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามัญจ านวน 69,655,592 หุ้น 

2. ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 (PDJ-W2,           
PDJ-W3 และ PDJ-W4) ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญรวมจ านวน 
ทั้งสิ้น 5,611,302 หุ้น 
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3. ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท 
ครั้งที่2 (PDJ-WB) ที่ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 
20,476,450 หุ้น   

 

ดังนั้น จะต้องลดทุนจดทะเบียนจากจ านวน 634,769,950 บาท  เป็นจ านวน 539,026,606 บาท โดยการ
ตัดหุ้นสามัญที่จ าหน่ายไม่ได้จ านวน 95,743,344 หุ้น (เก้าสิบห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบ
สี่หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว                                             
วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับที่ 38 หน้า 31  

 

วาระที ่8  พจิารณาอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้. 4 ของบรษิทั  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 7 ข้างต้น จึงจ าเป็นต้องแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ.4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้แก้ไขข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้ 

 

  “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน  539,026,606  บาท (ห้าร้อยสามสิบเก้าล้านสองหมื่นหกพันหกร้อยหกบาท)                                
แบ่งออกเป็น             539,026,606   หุ้น  (ห้าร้อยสามสิบเก้าล้านสองหมื่นหกพันหกร้อยหกหุ้น)     

             มูลค่าหุ้นละ                               1   บาท (หนึ่งบาท) 
             โดยแบ่งออกเป็น 

                  หุ้นสามัญ                 539,026,606   หุ้น  (ห้าร้อยสามสิบเก้าล้านสองหมื่นหกพันหกร้อยหกหุ้น)   
                  หุ้นบุริมสิทธิ                              -   หุ้น  (ศูนย์หุ้น)”                

 

ความเหน็คณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ             
ข้อ.4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 

                                          วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับที่ 38 หน้า 31 

 
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 จึงเห็นควรให้เปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าใน               
ช่วงเดือนตุลาคม- ธันวาคม ของทุกปี โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนที่           
ผู้ถือหุ้นจะจัดท าเป็น หนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทในภายหลัง และหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณา
เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ โดยมีมติไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผล            
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ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการประชุม และแจ้งที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระก่อนการ
ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แต่อย่างใดคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งค าถามล่วงหน้าและการให้ผู้ถือหุ้น
ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงเวลาเดียวกันกั บการ
เสนอวาระการประชุมดังกล่าว โดยคณะกรรมการพิจารณาตอบค าถามของผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 
และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอีกคร้ังในวันประชุม 

 
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามวัน เวลา ดังกล่าว                        

โดยพร้อมเพรียงกัน  ซึ่งระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนเร่ิมการประชุม   
 
ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วม

ประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อที่ 8)             
โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ  ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ             
ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทภายใน วันที่ 8  เมษายน  2565 เมื่อบริษัท            
ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว                     
ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link ส าหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่ง                      
มายังบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม  สามารถดูรายละเอียดจากสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 3. 

 
 

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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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่3 
 

 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผล ประจ าปี 2560 – 2564 
 
 

 

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล  
ป ี2564 
ปทีี่เสนอ ป ี2563 ป ี2562 ป ี2561 ป ี2560 

1. ก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท) 119.43 (273.91) (508.11) 48.35 (419.25) 
2. ก าไรสะสมของบริษัท โดยใช้ก าไรสุทธิประจ าปี 2555  (ล้านบาท) 414.27 414.27 - - - 
3. จ านวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (ล้านหุ้น) 539.03 539.03 - - - 
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 0.10 0.10 - - - 
5. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 53.90 53.90 - - - 

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลรวม (Dividend Payout) (%) 13.01% 13.01% - - - 
 

 หมายเหตุ : มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 มีมติเกี่ยวกับนโยบายการจ่าย               
เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการเสนออนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
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         เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่4 
 

 

ประวัตกิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกตัง้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอกีครัง้หนึง่ 
 

 

ชือ่ – นามสกุล นางสาวพทิยา  เตยีสวุรรณ ์(กรรมการผูต้อ่ตัง้บรษิทั) 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลอืกตั้ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
ต าแหนง่ปจัจบุนั  กรรมการบริษัท (แต่งต้ังเมื่อวันที่  6 กรกฎาคม 2533) 

 กรรมการผู้จัดการสายซัพพลายเชนและอัญมณี 
 กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง 

อาย ุ 66   ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศกึษา   Kilburn - Polytechnic - London, England City and Guilds of London 

Institute  
  อบรมหลักสูตรอัญมณีศาสตร์ สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชีย (AIGS) 

การอบรมเกีย่วกบับทบาทหนา้ทีแ่ละทกัษะ
การเปน็กรรมการ 

  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2547 สมาคม       
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เปน็กรรมการครัง้แรก  แต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2533(ณ วันที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ) 
วนัทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้กลบัเขา้เปน็กรรมการลา่สดุ 23 เมษายน 2562 
จ านวนวาระทีด่ ารงต าแหนง่ 3 ป ี(2562-2564) ถ้าได้รับการอนุมัติในครั้งนี้รวมเป็น 32 ปี 
การถอืหุน้ในบรษิทั 
(ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2564) PDJ 23,947,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.44 ของทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 

การด ารงต าแหนง่ในบรษิัทจดทะเบยีนอืน่ ไม่มี 
การด ารงต าแหนง่ในกจิการอืน่  
(ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบียน) 

 กรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 3 บริษัท 
 กรรมการบริหารกลุ่มแพรนด้าฯ 3 บริษัท 

การด ารงต าแหนง่ในกจิการทีแ่ขง่ขนั
เกี่ยวเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทัทีอ่าจท าให้เกดิ
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ไม่มี 

ประสบการณท์ างาน -  

การเขา้ประชมุในป ี2564  ประชุมคณะกรรมการบริษัท                       6 คร้ัง เข้าร่วมประชุม  6 คร้ัง 
 คณะกรรมการการบริหารกลุ่ม                  12 คร้ัง เข้าร่วมประชุม 12 คร้ัง 

  คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง    4 คร้ัง เข้าร่วมประชุม  4 คร้ัง 
  

ขอ้พพิาททางกฎหมาย ไม่มี 
หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ชือ่ – นามสกุล นายเดชา  นนัทนเจริญกลุ 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลอืกตั้ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
ต าแหนง่ปจัจบุนั  กรรมการบริษัท  (แต่งต้ังเมื่อ 23 เมษายน 2562) 

 กรรมการผู้จัดการสายการตลาด 
 กรรมการการเงินและบริหารความเสีย่ง 

อาย ุ 61   ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศกึษา  

 
 

การอบรมเกีย่วกบับทบาทหนา้ทีแ่ละทกัษะการ
เปน็กรรมการ 

ไม่ม ี
 

วนัทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้เปน็กรรมการครัง้แรก  แต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562  
วนัทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้กลบัเขา้เปน็กรรมการลา่สดุ 23 เมษายน 2562 
จ านวนวาระทีด่ ารงต าแหนง่ 3 ปี (2562-2564) ถ้าได้รับการอนุมัติในครั้งนี้รวมเป็น 6 ปี 
การถอืหุน้ในบรษิทั 
(ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2564) 

ไม่มี 

การด ารงต าแหนง่ในบรษิัทจดทะเบยีนอืน่ ไม่มี 
การด ารงต าแหนง่ในกจิการอืน่  
(ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบียน) 

 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มแพรนด้าฯ 2 บริษัท 
  กรรมการบริหารกลุ่มแพรนด้าฯ 1 บริษัท 
 

การด ารงต าแหนง่ในกจิการทีแ่ขง่ขนัเกีย่วเนือ่ง
กบัธรุกจิของบรษิทัทีอ่าจท าให้เกดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์

ไม่มี 

ประสบการณท์ างาน -  

การเขา้ประชมุในป ี2564  ประชุมคณะกรรมการบริษัท                       6 คร้ัง เข้าร่วมประชุม  6 คร้ัง 
 คณะกรรมการการบริหารกลุ่ม                  12 คร้ัง เข้าร่วมประชุม 12 คร้ัง 

  คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง    4 คร้ัง เข้าร่วมประชุม  4 คร้ัง 
  

ขอ้พพิาททางกฎหมาย ไม่มี 
หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายเดชา นันทนเจริญกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ประวตัขิองบคุคลทีเ่สนอแตง่ตัง้ด ารงต าแหนง่กรรมการเขา้ใหมแ่ทนกรรมการที่ครบวาระ 
 

 
 

ชือ่ – นามสกุล นายชนัตถ ์สรไกรกิตกิลู 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลอืกตั้ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
ต าแหนง่ปจัจบุนั  กรรมการบริหารกลุ่ม 

 ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการผู้จัดการสายการเงินและบริหารความเสี่ยง 

อาย ุ 42   ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศกึษา  ปริญญาตรี Business Administration, Babson College, U.S.A. 

 ปริญญาโท Accounting, University of Virginia, U.S.A. 
 

การอบรมเกีย่วกบับทบาทหนา้ทีแ่ละทกัษะการ
เปน็กรรมการ 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร TLCA Executive Development Program             
รุ่นที่ 6 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร TLCA Leadership Development Program  รุ่นที่ 
2 โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program                         
รุ่นที่ 131/2559  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

 

การด ารงต าแหนง่ในบรษิัทจดทะเบยีนอืน่ 
 รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ซีแพนเนล 
จ ากัด (มหาชน) 

 

การด ารงต าแหนง่ในกจิการอืน่  
(ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบียน) 

 กรรมการบริษัทในกลุ่มแพรนด้าฯ 3 บริษัท 
 ประธานกรรมการบริหารในกลุ่มแพรนด้าฯ 1 บริษัท 
 กรรมการบริหารกลุ่มแพรนด้าฯ 4 บริษัท 

การด ารงต าแหนง่ในกจิการทีแ่ขง่ขนัเกีย่วเนือ่ง
กบัธรุกจิของบรษิทัทีอ่าจท าให้เกดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์

ไม่มี 

ประสบการณท์ างาน  Vice President - Forever Living Products, Vietnam 
 Senior Auditor - Ernst & Young, U.S.A. 

การเขา้ประชมุในป ี2564 
 

 คณะกรรมการการบริหารกลุ่ม                  12 คร้ัง เข้าร่วมประชุม 12 คร้ัง 
  คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง    4 คร้ัง เข้าร่วมประชุม  4 คร้ัง 
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ขอ้พพิาททางกฎหมาย ไม่มี 
หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

ลักษณะความสมัพนัธ์ 
 

ประเภทความสมัพนัธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ ์
การถอืหุน้ในบรษิทั 

- จ านวนหุ้น 
- สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 
685,000 หุ้น 
685,000 หุ้น 

เปน็ญาติสนทิกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ/่ผูม้อี านาจ
ควบคุม/หรอืบคุคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ปน็ผูบ้รหิาร
หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั/บรษิทัยอ่ย 

เป็นบุตรของนางประพีร์ สรไกรกิติกูล 

การมคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับรษิทั/บรษิทั
ใหญ/่บรษิทัร่วมหรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปจัจบุนั
หรอืในชว่ง 2 ปทีีผ่า่นมา 
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน 
ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษา
กฎหมาย) 
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า
บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของ
รายการด้วย 
 

 
 
 
มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
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         เอกสารประกอบการพจิารณาวาระท่ี 5 
 
 
 

 

 
 คาตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั 

                         หนวย: ลานบาท 

รายชือ่กรรมการ 

คาตอบแทนกรรมการ/1  

ตาํแหนง 

คณะกรรมการ
บรษิทั 

(เงนิเดอืนและ
โบนสั) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
(เงนิประจาํ
ตาํแหนงและ
โบนสั) 

รวม 
 

1. นายปรีดา เตียสุวรรณ ประธานกรรมการบริษัท 3.053  3.053
2. นางประพีร สรไกรกิติกูล กรรมการบริษทั/ กรรมการ

การเงินและบริหารความเส่ียง/
กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

1.586  1.586

3. นางสุนันทา เตียสุวรรณ  กรรมการบริษทั/ กรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

1.507  1.507

4. นางรวิฐา   พงศนุชิต/2 กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

0.520 0.520

5. นายวีระชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ 

0.780 0.780

6. นายจํานงค   วัฒนเกส กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ 

0.520 0.520

รวมคาตอบแทนกรรมการ 6.146 1.820 7.966
 

 

 

  หมายเหตุ :   /1  กรรมการบริษัทท่ีเหลือ จํานวน 4 คน ไดรับคาตอบแทนในตําแหนงผูบริหาร 
   /2 ได รั บ แต ง ต้ั ง เ ป นปร ะธ านกรรมการตรวจสอบ/ประธ านกรรมการสรรหาและกํ าหนดค า ตอบแทน        

ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2565 เปนตนไป 
 
 
 

รายงานคาตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั ป 2564 
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  คาตอบแทนรวมของผูบรหิาร 
 

 

 ลกัษณะคาตอบแทน จํานวน (ราย) รวมจาํนวนเงนิ 
(ลานบาท) 

ผูบริหาร เงินเดือน และโบนัส 7 22.11 
 

 
หมายเหตุ :  
1. กรรมการบริษัทท่ีเปนผูบริหาร จํานวน 4 ราย และ 2 ราย เปนผูบริหารของบริษัท และผูบริหารอีก 1 ราย        

ไดรับคาตอบแทนผูบริหาร ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2565 เปนตนไป 
3. คาตอบแทนดังกลาวไมรวมคาตอบแทนของผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

 

  
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เสนอคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในป 2565 (ปที่เสนอ) ซึ่งไดพิจารณา

จากผลประกอบการของบริษัท และความเหมาะสมกับภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และผลประโยชนท่ีไดรับจากกรรมการ         
ในแตละทาน  โดยคาตอบแทนกรรมการในวงเงินไมเกิน 10.0 ลานบาท ซึ่งเทากับป 2564 
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่6 
 
 
 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่สอบบญัช ีประจ าป ี2563 - 2565 
 

                                           หน่วย : บาท 
 ป ี2565 (ปทีี่เสนอ) ป ี2564 ป ี2563 

ค่าสอบบญัช ี ไม่เกิน 3,330,000 3,200,000 3,130,000 
ค่าบริการอื่น - - - 
รวมทั้งสิ้น 3,330,000 3,130,000 3,130,000 

รวมวงเงินน าเสนอไม่เกิน 3,330,000 3,130,000 3,130,000 
 

 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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17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการเขา้ 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

ประจ าป ี2564 
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            สิง่ทีส่ง่มาดว้ยขอ้ 3. 
 

ค าชีแ้จงวธิกีารมอบฉนัทะ วธิกีารเขา้รว่มประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ (E-AGM) และ 
การออกเสยีงลงคะแนน 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าป ี2564 
บรษิทั แพรนดา้ จวิเวลรี่ จ ากดั (มหาชน) 

วนัที ่20 เมษายน 2565 
 

 การมอบฉันทะ 
 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น                
ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ท่านใด
ท่านหนึ่งตามที่บริษัทฯ ได้เสนอชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 2 ท่าน คือ  

1. นางรวิฐา พงศ์นุชิต  ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. นายจ านงค์ วัฒนเกส            ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   

โดยมีรายละเอียดข้อมูลประวัติกรรมการดังกล่าวประกอบการพิจารณา 
 

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ เสนอชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 
 ผู้มอบฉันทะโปรดกาเครื่องหมาย  ในช่อง  ของหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 8.   1. หรือ  2.             

เพียงชื่อเดียวและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ   
 ผู้มอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะของท่านมายัง “ส านักงานเลขานุการบริษัท” ก่อนวันประชุม  
 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทภายในวันที่ 
8  เมษายน  2565 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อ  ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ 
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link ส าหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมล์
ที่ท่านได้ส่งมายังบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม  
 

 การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 
1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 5.) โดยขอให้ท่าน

ระบุ อีเมล์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน ส าหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
2. แนบส าเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM  

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
 กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว
ราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบ
หลักฐานประกอบด้วย 

 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือ

ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว 
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o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ
ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องของ
ผู้มอบฉันทะ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ 
หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง
ของผู้รับมอบฉันทะ 

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
 กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์                   

(E-Meeting) 
o ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น              

ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว

ข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

 กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือ

ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
o ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น                 

ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาบัตร

ประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาถูกต้อง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น เดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น 
 

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารค า
แปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองค าแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล) 

 

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตนพร้อมเอกสารประกอบ
ต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565   
 ช่องทาง E-Mail: ir@pranda.co.th; cs@pranda.co.th  
 ช่องทางไปรษณีย:์  

นางสาวพัชรพร สอนศิริ  
ส านักงานเลขานุการบริษัท  
บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) 
28 ซอยบางนา-ตราด28 แขวงบางนาใต้  
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

 
 
 

mailto:ir@pranda.co.th
mailto:cs@pranda.co.th
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 วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้วท่านจะได้รับ  E-Mail 

จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link ส าหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน 
โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบการประชุม E-AGM โดยละเอียดกรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่                             
18  เมษายน 2565  ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที 

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์/ โน๊ตบุ๊ค (Notebook)/ แท็บเล็ต 
(Tablet) และโทรศัทพ์มือถือผ่าน Web Browser: Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน  

 
หมายเหตุ: กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดต้ังโปรแกรม Zoom Cloud Meeting               

ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้ 
 

 

 

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุม
เท่านั้น  

4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น 
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก

เสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที               
(ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย) 

6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ  E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน 

ระบบ iOS 
 

ระบบ Android 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=u
s.zoom.videomeetings 
 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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*** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การ
ประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*** 
 
กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  

 
ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วม

ประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อที่ 8) 
โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 8 
เมษายน 2565 ผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในข้อ 3.  

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะท าการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือ
มอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian) 
กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
กรุณาน าส่งข้อมูลต่อไปนี้  

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและ
ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลง
นามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอ านาจ พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

3. หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น ชาวต่างประเทศ)           

ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในข้อ 3.  

การส่งค าแนะน าหรอืค าถามเกีย่วขอ้งกบัธรุกจิ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการ
ประชุม E-AGM  

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งค าแนะน าหรือค าถามต่างๆ สามารถกระท าได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้ 
1. ส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในข้อ 3.  
2. ส่งค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุม ส าหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุ ชื่อและนามสกุล 

พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งค าแนะน าหรือค าถามทุกครั้ง บริษัทฯ เปิด
ช่องทางในการส่งค าแนะน า และค าถามระหว่างประชุม ดังนี้ 

 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)  
 ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจาก

ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งค าเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง 
(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม) 
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ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อส านักงานเลขานุการบริษัท 
เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.  

2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด โทรศัพท์ 099-220-5684, 097-237-0094 , 097-087-2591 

 

 การออกเสียงลงคะแนน 
● ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง เท่ากัน ให้
ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38. ก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ คือ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เช่น การขายหรือซื้อกิจการ 
การรวมกิจการ รายการเกี่ยวโยง การมอบหมายให้คนอื่นเข้าจัดการธุรกิจบริษัท เป็นต้น 

 

● การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระท าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องให้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึง

เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี 
หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

 

 

ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกต้ังกรรมการเพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตาม มาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (Cumulative Voting) 

 
 

● การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระท าโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะ
กระท าด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็น
เสียงชี้ขาด   

   ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าวเว้นแต่
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม 

 

 

● การนับคะแนนเสียง และแจ้งการนับคะแนน 
  กรรมการบริษัท ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนน
เสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  และ/หรือ  จากคะแนนทั้งหมดในระบบ
ลงคะแนน ที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงบนแถบหน้าต่าง E-Voting และประธานที่ประชุมแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ
ก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ  โดยประธานที่ประชุม 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยขอ้ 4. 
 
 

   ขอ้มูลกรรมการอสิระทีผู่ถ้อืหุน้สามารถพจิารณาให้เปน็ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 

  
    ชือ่ - นามสกลุ นางรวฐิา พงศน์ชุติ 
        อาย ุ   72 ปี 
        สัญชาต ิ  ไทย  
         ทีอ่ยู ่  5/208 ล าลูกกา 71 แขวงบึงลาดสวาย เขตล าลูกกา ปทุมธานี 12150 
        ต าแหนง่หนา้ทีใ่นปจัจบุนั 

 กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555) 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

(ได้รับแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป) 

 
     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) 
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 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
 กรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
 ผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  
   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

จ านวนการถอืหุน้ - ไม่ม ี- (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2564) 
จ านวนวาระทีด่ ารงต าแหนง่ 3 ปี (ปี 2564 - 2566) 
คุณวฒุกิารศกึษา 

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

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) 
 อุปนายกสมาคมการค้าร้านค้าปลอดอากรไทย 
 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) 
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                                                                                                                             เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564                   
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ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  - ไม่มี - 
ความสมัพนัธท์างธรุกจิที่มนียัส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเปน็อสิระ - ไม่มี - 
ข้อพิพาททางกฎหมาย  - ไม่ม ี- 

  

การเขา้ร่วมประชมุป ี2564 
 

 การเขา้ประชมุ / การประชมุทัง้หมด (ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท 6/6 
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 

 

ในการประชุมคร้ังนี้กรรมการผู้รับมอบฉันทะมีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 
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 ชื่อ - นามสกุล นายจ านงค์ วัฒนเกส 
           อายุ  70 ปี 
           สัญชาติ  ไทย 

ที่อยู่  99 ซอยแบริ่ง 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 กิจการทุนร่วมเสี่ยง 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. 2564) 
จ านวนวาระที่ด ารงต าแหน่ง 3 ปี (ปี 2563 - 2565) 
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, Board Nomination & Compensation 
Program รุ่นที่ 8/2562,  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 กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ.ธนาคารไทยเครดิต                

เพื่อรายย่อย 
                อุปนายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

 

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

 
 

           การเขา้รว่มประชมุปี 2564 
 การเขา้ประชมุ / การประชมุทัง้หมด (ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท 6/6 
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 

 
ในการประชุมคร้ังนี้กรรมการผู้รับมอบฉันทะมีส่วนได้เสียในวาระที่ 5  
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยขอ้ 5. 
ใบตอบรบัการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ (E-AGM) 

 

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

ข้าพเจ้า...........................................................หมายเลขประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง..................................................สัญชาติ
.............................อยู่บ้านเลขที่....................ถนน..............................ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต
...........................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์..................................................... เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 
แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม.....................................................หุ้น 
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าป ี2564 ซึง่จดัขึน้ในรปูแบบการประชุมผา่นสือ่
อเิลก็ทรอนกิส ์(E-AGM) ในวนัที ่20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดย 
 

 เข้าร่วมประชุม E–AGM ด้วยตนเอง 
และขอให้บริษัทฯ ส่งลิงค์ (Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมมาที่ 
อีเมล.......................................................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ ................................................................................................................................................. 
 

 มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว ..............................................................................................เข้าร่วมประชุมแทน 
และขอให้บริษัทฯ ส่งลิงค์ (Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมมาที่ 
อีเมล.......................................................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ ................................................................................................................................................. 
     

 

ลงชื่อ.................................................................................ผู้ถือหุ้น 

                                                       (..............................................................................) 
                                                                                                            

 

           ลงชื่อ.........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

                                                     (..............................................................................)                                                                
 

หมายเหตุ :  1) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ ส าหรับการเข้าร่วมประชุม 

     2) บริษัทฯ ได้จัดท านโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม                      
การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.pranda.com และกรุณาส่ง “ใบตอบรับการเข้า
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน โดยสแกนหรือถ่ายรูป
ส่งมาที่บริษัทฯ ภายใน 8 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางดังนี้ 

 ทางอีเมล: ir@pranda.co.th; cs@pranda.co.th  
 จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ถึง 

นางสาวพัชรพร สอนศิริ  ส านักงานเลขานุการบริษัท บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน)                              

ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

  เบอร์ติดต่อ : 02-769-9999  ต่อ 403, 436, 431  

 

http://www.pranda.com/
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ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เฉพาะทีเ่กีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยขอ้ 6. 
 

 
 
 

การออกหุ้นและการโอนหุ้น 
 

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

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม 
 

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

หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับองค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 

การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจ าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น 
 
กรรมการ 
 

ข้อ 16. กรรมการไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 

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

 

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

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี                

หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ 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 ในกรณีเช่ นนี้ 
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 

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

         

ในกรณทีี่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามคร้ังใดจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้
มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษัท 
 

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นให้คณะกรรมการ
จัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม สถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด
ตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมโดยโฆษณาวันบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน  ทั้งนี้หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อ
จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องจัดส่งและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้นด้วย 

  
ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อัน
เป็นที่ต้ังของส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ต้ังส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น
ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม 

 

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และ
ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 25 คน จึงจะเป็น
องค์ประชุม  ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การด าเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานับไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ
องค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป
หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้  ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 
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ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น ซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุม และ ออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ 
หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 

 หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะ
เข้าประชุม 

 

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 าไรขาดทุนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ                             

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 า แหน่งหน้าที่ใดๆ               
ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของบริษัทได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

                                                                                                                     บรษิทั แพรนดา้ จวิเวลรี ่จ ากดั (มหาชน) 
                                                                                                                             เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564                   

หน้าที่  33 
 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยขอ้ 7. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าป ี2564 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยขอ้ 8. 
 

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

       
 (1) ข้าพเจ้า.................................................................................................  สัญชาติ.................................................................. 
อยู่บ้านเลขที่..................................... ถนน ...................................................ต าบล / แขวง....................................................................... 
อ าเภอ / เขต...................................................... จังหวัด........................................ รหัสไปรษณีย์........................................................... 
  
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....................................................................................................................................จ ากัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นสามัญจ านวนทั้งสิ้นรวม..................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................... เสียง 
  
 (3) ขอมอบฉันทะให้ 
 (1) ..........................................................................................อาย ุ.......................ป ีอยูบ่้านเลขที่.......................................... 
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 2564 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 
ชั้น 5 ของบริษัทฯ  เลขที่ 28 ถนนบางนา - ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา            
และสถานที่อื่นด้วย 
  
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
  
       ลงชื่อ...................................................................... ผู้มอบฉันทะ 
              (...............................................................)      
        

ลงชื่อ............................................................... ผู้รับมอบฉันทะ 
                                    (..............................................................)       
หมายเหต ุ 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 แบบ ก. อากรแสตมป์ 20.-บาท 

แพรนด้า จิวเวลร่ี                                     
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หนงัสอืมอบฉนัทะ  

 
     

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

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

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

กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบดังนี้ :- 
   

                    1. นางรวิฐา พงศ์นุชิต      กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ   อายุ 72 ปี 
            อยู่บ้านเลขที่ 5/208 ล าลูกกา 71 ถนนล าลูกกา แขวงบึงลาดสวาย เขตล าลูกกา ปทุมธานี 12150 

  
หรือ    2. นายจ านงค์ วัฒนเกส กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ          อายุ 70 ปี     

                                อยู่บ้านเลขที่ 99 ซ.แบริ่ง 3 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2564 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  เพียงรูปแบบเดียว            
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ  
เลขที่ 28 ถนนบางนา - ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 

  (4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
   

 

วาระที่  1   รบัทราบรายงานรายงานประจ าป ี2564 ของคณะกรรมการบรษิทั 
            (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

    เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

อากรแสตมป์ 20.-บาท 

โปรดกา
เคร่ืองหมาย
หน้าชื่อผู้รับ
มอบฉันทะ
เพียงชื่อเดียว 

แบบ ข. 
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วาระที่  2   พจิารณาอนมุัตงิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทนุส าหรบัป ี2564 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

         (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 และแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการที่ครบวาระ 
และให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  อนุมัตกิารแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
    เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  

  อนุมัตกิารแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
   นางสาวพิยา    เตียสุวรรณ์   เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 นายเดชา        นันทนเจริญกุล   เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

    อนุมัตแิต่งต้ังกรรมการใหม่เข้าแทนนางประพีร์ สรไกรกิติกูล คือ นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล  
  เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

   อนุมัตเิปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
  เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

วาระที่  5  พจิารณาอนมุตักิ าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการประจ าป ี2565 
     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
  

วาระที่  6  พจิารณาอนมุตัิแตง่ตั้งผูส้อบบญัช ีประจ าป ี2565 และก าหนดคา่ตอบแทน 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

    เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วาระที่  7  พจิารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จากเดมิ 634,769,950 บาท (หกรอ้ยสามสบิสี่ลา้นเจด็แสนหกหมืน่เกา้พนั
เก้ารอ้ยหา้สบิบาท) เปน็ 539,026,606 บาท (หา้รอ้ยสามสบิเกา้ล้านสองหมืน่หกพนัหกรอ้ยหกบาท) 
     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
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วาระที่  8  พจิารณาอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้. 4 ของบรษิทั 
     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วาระที่  9  เรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 
    เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
                (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนน
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 
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 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 ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นสามัญจ านวนทั้งสิ้นรวม......................................................หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................เสียง 
 
 (2) ขอมอบฉันทะให้           
      1.....................................................................................................................................................อาย.ุ..................................ป ี   
อยู่บ้านเลขที่.........................................ถนน......................................................................ต าบล/แขวง........................................................ 
อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด..................................................................รหัสไปรษณีย์................................................ หรือ 
     2......................................................................................................................................................อาย.ุ..................................ปี    
อยู่บ้านเลขที่.........................................ถนน......................................................................ต าบล/แขวง........................................................ 
อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด..................................................................รหัสไปรษณีย์................................................ หรือ 
    3........................................................................................................................................................อาย.ุ...................................ป ี   
อยู่บ้านเลขที่.........................................ถนน......................................................................ต าบล/แขวง........................................................ 
อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด.....................................................................รหัสไปรษณีย์.......................................................  
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2564 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว            
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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  
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
 

 

วาระที่  1 รบัทราบรายงานรายงานประจ าป ี2564 ของคณะกรรมการบรษิทั 
            (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

         เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วาระที่  2 พจิารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทนุส าหรบัป ี2564 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
            (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

        เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วาระที่  3 พจิารณาอนมุตักิารจา่ยเงนิปนัผลจากก าไรสะสมของบรษิทัโดยใชก้ าไรสทุธปิระจ าป ี2555    
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

       (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
         เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วาระที ่4 พิจารณาอนมุัตเิลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ และแต่งตัง้กรรมการใหมเ่ขา้แทนกรรมการทีค่รบวาระ และ
ให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
           (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 อนุมัตกิารแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
    เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  

  อนุมัตกิารแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
   นางสาวพิยา    เตียสุวรรณ์   เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 นายเดชา        นันทนเจริญกุล   เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 อนุมัตแิต่งต้ังกรรมการใหม่เข้าแทนนางประพีร์ สรไกรกิติกูล คือ นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล  
  เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

  อนุมัตเิปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
  เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

 

วาระที่  5  พจิารณาอนมุตักิ าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการประจ าป ี2565 
     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
  

วาระที่  6  พจิารณาอนมุตัิแตง่ตั้งผูส้อบบญัชี ประจ าป ี2565 และก าหนดคา่ตอบแทน 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

    เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 
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วาระที่  7  พจิารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จากเดมิ 634,769,950 บาท (หกรอ้ยสามสบิสี่ลา้นเจด็แสนหกหมืน่เกา้พนั
เก้ารอ้ยหา้สบิบาท) เปน็ 539,026,606 บาท (หา้รอ้ยสามสบิเกา้ล้านสองหมืน่หกพนัหกรอ้ยหกบาท) 
     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วาระที่  8  พจิารณาอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้. 4 ของบรษิทั 
     (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 รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
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) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ      
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ 

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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สิง่ทีส่ง่มาด้วยขอ้ 9. 
 

ค าบอกกลา่วการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Privacy Notice) 
ส าหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นของ บรษิทั แพรนดา้ จวิเวลรี ่จ ากดั (มหาชน) 

 
 

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความส าคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงขอแจ้งข้อมูล
ดงัต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 

บริษัทฯ มีความจ าเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย               
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีการรับชมการประชุม
ทางออนไลน์) 

บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ บริษัทฯ จ าเป็นต้องขอส าเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
ความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประชาชน และบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบ
ข้อมูลส่วนนั้นได้ 
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะด าเนินการเท่าที่จ าเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยชัดแจ้ง              
ทั้งนี้บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) 
เฉพาะในกรณีที่มีความจ าเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด 
 
3.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 

(ก) เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีตามที่กฎหมายก าหนดและ 
(ข) จัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา 

ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 ให้อ านาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯหรือของ
บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ 
 
4.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในค าประกาศฉบับนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะ
เก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี) 
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5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่ก าหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

รวมถึงสิทธิต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูล ส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูล
ส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอน
ข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล                
ที่เกี่ยวกับตน 
 
6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น 

บริษัทฯ อาจมีความจ าเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งท างานร่วมกับ
บริษัทฯ เพื่อด าเนินตามวัตถุประสงค์ที่้ได้แจ้งในค าประกาศฉบับนี้เท่าที่จ าเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานก ากับดูแล
หน่วยงานภาครัฐ หรือตามค าสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ 
 
7. วิธีการติดต่อ 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโปรดติดต่อตามช่องทาง
ดังต่อไปนี้  
 

7.1 อีเมล 
- ส านักงานเลขานุการบริษัท: cs@pranda.co.th 
- หรือ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ia@pranda.co.th 

 
7.2 ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่  

     ส านักงานเลขานุการบริษัท 
      บริษัท  แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน)  
      เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28  
      แขวงบางนาใต้  เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
 

7.3. ส านักเลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 02-769-999 ต่อ 431, 403, 436  
 

mailto:cs@pranda.co.th
mailto:ia@pranda.co.th


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    บรษิทั แพรนดา้ จวิเวลรี ่จ ากดั (มหาชน)   www.pranda.com 
 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท     Tel: +66 2 769 9999 Ext. 403, 431, 436 
28 ซอยบำงนำ-ตรำด 28     Fax: +66 2 398 2141 
แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ  
กรุงเทพฯ 10260 




