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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายชนตัถ์ สรไกรกิติกูล  กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง 
2. นายเดชา นนัทนเจริญกุล กรรมการบริหาร/ กรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง/ 
     รองกรรมการผูจ้ดัการ (สายตลาด) 
3. ศ.ดร.ชาญณรงค ์   พรรุ่งโรจน์                     รองกรรมการผูจ้ดัการ (สายการผลิต) 
4. นางสาวชลวิชา ฤกษวิ์ทรูกุล  กรรมการผูจ้ดัการ - บริษทั พรีม่าโกลด ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
5. นายปิติพงษ ์ เตียสุวรรณ์  ผูจ้ดัการฝ่าย E – Channel 
6. นางสาวบุญญพร   สรัคคานนท ์  ผูจ้ดัการฝ่าย Retail Channel 
7. นายธเนศ ปัญจกริช  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

  

ผู้สอบบัญชี  
นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนนัตก์ุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3844 แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

 

เลขานุการที่ประชุม  :   นายดุษิต จงสุทธนามณี  กรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง/ เลขานุการบริษทั 
 

นายปรีดา  เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษทั ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุ้น      
ประจ าปี 2560 โดยการเร่ิมสรุปองค์ประชุมให้ท่ีประชุมทราบโดยมีผู ้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้ งท่ีมาด้วยตนเองและ                       
ท่ีมอบฉนัทะจ านวนทั้งส้ิน 80 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 213,010,009 หุ้น ซ่ึงแบ่งเป็นมาดว้ยเองจ านวน 123,285,067 หุ้น           
และรับมอบฉนัทะจ านวน 89,724,942 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.01 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จ านวน 409,529,000 
หุ้น ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 36 จึงขอเปิดประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ 

 

 ประธานฯ ได้ให้ นางสุนันทา เตยีสุวรรณ์ - กรรมการบริษัท ช้ีแจงวิธีด าเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียง 
ดงัน้ี 
 
 การนับคะแนนเสียง 
 ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ซ่ึงสามารถลงคะแนนเสียง เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรือ                          
งดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระและประธานแจ้งให้ผูถื้อหุ้น ยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษทัด าเนินการจดัเก็บ     
ใบลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นท่านท่ีไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง และน ามาหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม 
ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้นๆยกเวน้ วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ตอ้งออกจากวาระจะเก็บใบลงคะแนนทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่ยกมือ ไม่ตอ้งส่งบตัร
ลงคะแนน ซ่ึงจะถือว่าผูถื้อหุ้นท่านนั้นลงมติเห็นชอบในวาระนั้นๆ ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ดไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงใน
วาระใดๆ ให้ถือว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์  
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 การออกเสียงลงคะแนน 

 การประชุมคร้ังน้ี มีวาระทั้งส้ิน 7 วาระ โดยในแต่ละวาระจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

1) วาระท่ี 1 และวาระท่ี 3 ไม่มีการนบัคะแนนเสียงเน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ 
2) วาระท่ี 2 และวาระท่ี 6  มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก  
3) ในวาระท่ี 4  มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการดว้ย

วิธี One share: one vote ซ่ึงปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 18 ดงัเอกสารการประชุมในหนา้ท่ี 28 
4) วาระท่ี 5 มติอนุมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 

ไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระน้ี จ านวน 32,209,180 เสียง 
5) วาระท่ี 7  มติรับวาระหากมีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองพิจารณา 

 

               เน่ืองด้วยมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ก าหนดให้ผู ้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได ้              
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไว้ใน
หนงัสือนดัประชุมอีกก็ได ้ จึงมีวาระท่ี 7 ไวร้องรับตามกฎหมายท่ีก าหนด 

 

        ทั้งน้ี ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณาแจ้ง ช่ือ-นามสกุล             
ให้ท่ีประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น และหลงัการประชุมส้ินสุดวาระท่ี 7 ผูถื้อหุ้นสามารถรวบรวมและ               
ส่งบตัรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานของการประชุมในคร้ังน้ี และประธานในท่ีประชุม
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานปี 2560 
 

        ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ท่ีประชุมช้ีแจงให้ท่ีประชุมไดรั้บทราบถึงรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกับ                 
ผลด าเนินงานประจ าปี 2560    

เลขาฯ ท่ีประชุม รายงานให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกบัผลการด าเนินงานปี 2560 ซ่ึงในปี 2560 ท่ีผา่นมา ไดเ้กิดวิกฤติ
ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) ในประเทศไทย เน่ืองจากมีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์หลายแห่ง                       
ไม่สามารถจ่ายคืนหน้ีได้ตามก าหนดระยะเวลาของตัว๋แลกเงิน ส่งผลให้ผูล้งทุนในตัว๋แลกเงินขาดความเช่ือมัน่ในการ
ลงทุนอย่างรุนแรง จึงเป็นผลให้ขายตัว๋แลกเงินใหม่เพ่ือทดแทนเดิม (Roll Over) แทบเป็นไปไม่ได ้เหตุการณ์น้ีส่งผล
กระทบต่อบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) อย่างหลีกเล่ียงไม่ไดท้  าให้บริษทัฯ ตอ้งคืนหน้ีตัว๋แลกเงินเกือบ 50% 
ของยอดหน้ีทั้งหมด อย่างไรก็ตามดว้ยการวางแผนทางการเงินไวเ้ป็นอย่างดีท าให้บริษทัฯ สามารถพน้วิกฤติท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ 

        บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียงทางการเงิน โดยคณะกรรมการบ ริษัทได้มีมติให้ออก                             
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ (Convertible Debenture) จ านวน 500 ลา้นบาท  แก่นกัลงทุนเฉพาะเจาะจง และออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วนร้อยละ 25 เพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีระยะเวลา 3 ปี ราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพ                  
1.0 บาทต่อหน่วย  ในขณะเดียวกนั เพ่ือรักษากรรมการและพนกังานท่ีมีศกัยภาพไวก้บัองคก์ร จึงออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
ให้แก่กรรมการและพนกังานในอตัราส่วนร้อยละ 5 โดยมีระยะเวลา 3 ปี ราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 4.0 บาทต่อหน่วย  
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นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีการขายหุ้นซ้ือคืนแพรนดา้ (Treasury Stock) ให้แก่นกัลงทุน เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องของหุ้น 
รวมทั้งการขายท่ีดินรอการพฒันามูลค่าประมาณ 460 ลา้นบาท เพ่ือการบริหารสินทรัพยใ์ห้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนดว้ยการ
ด าเนินการดงักล่าวจะท าให้บริษทัฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอในการรองรับการเติบโตของยอดขายในอนาคต 

 

 โครงสร้างธุรกิจ 
1) ฐานการผลิต (Production)  มีสดัส่วนรายไดจ้ากการขายคิดเป็นร้อยละ 44 และมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 19  

มีโรงงานใน 3 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 1,282 ลา้นบาท ซ่ึง
ลดลงร้อยละ 3 จากในปี2559 มีรายไดจ้ากการขาย 1,321 ลา้นบาท 

2)   ฐานการจัดจ าหน่าย (Distribution) มีสัดส่วนรายไดจ้ากการขายคิดเป็นร้อยละ 23 และมีอตัราก าไรขั้นตน้             
ร้อยละ 24 มีบริษทัจดัจ าหน่ายท่ีเป็นของตนเอง และตวัแทนจ าหน่ายในต่างประเทศใน 5 ประเทศ ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา 
องักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนี และอินเดีย โดยมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 683 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13 จากในปี 2559               
มีรายไดจ้ากการขาย 603 ลา้นบาท 

3) ฐานการค้าปลีก (Retail) มีสดัส่วนรายไดจ้ากการขายคิดเป็นร้อยละ 33 และมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 44 
มีบริษทัย่อยท่ีมีความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการคา้ปลีก ซ่ึงรวมถึงร้านคา้ปลีกของบริษทัเอง และการ                          

จดัจ าหน่ายผา่นระบบแฟรนไชส์ครอบคลุมกลุ่มเอเชียและตะวนัออกกลาง ปัจจุบนัมี 4 บริษทัในประเทศไทย อินโดนีเซีย 
เวียดนาม และองักฤษ (E-Commerce)โดยมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 948 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.5 จากในปี 2559                        
มีรายไดจ้ากการขาย 907 ลา้นบาท 

 
 

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปี 2560 กับ 2559 

 
มกราคม – ธันวาคม 

 
2560 2559 เปลี่ยนแปลง (%) 

รายไดจ้ากการขาย 2,912.86  2,831.44 2.88% 
ตน้ทุนขาย 2,084.36 2,045.16 1.92% 
ก าไรขั้นตน้ 828.50 786.28 5.37% 
อตัราก าไรขั้นตน้ 28.44% 27.77%   
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 951.09 1,018.67 (6.63%) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (122.59) (232.39) (47.25%) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 84.26 76.00 10.87% 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน (15.09) (90.02) (83.24%) 
รายการอ่ืน 39.32 85.32 (53.91%) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้
ส่วนทีเ่ป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุม
ของบริษทัยอ่ย 

2.43 
 

18.87 

(1.60) 
 

31.44 

(251.52%) 
 

(39.97%) 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (161.32) (283.25) (43.05%) 
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 จากตารางขา้งตน้พบว่าผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสิบสองเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560               
เทียบกบังวดเดียวกันของปีก่อน กลุ่มบริษทัมีรายได้จากการขายจ านวน 2,912.86 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 81.42                
ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.88 เน่ืองจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนของทั้งฐานคา้ปลีก และฐานจดัจ าหน่ายจากการฟ้ืนตวัของ
เศรฐกิจทั้งในอเมริกาและองักฤษ  

 อตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 28.44 เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 27.77  

 กลุ่มบริษทัฯ มีผลขาดทุนจากการด าเนินงานจ านวน 122.59 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 47.25 เน่ืองจาก                 
ก าไรขั้นตน้ท่ีสูงข้ึนและการควบคุมและบริหารค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีดีและมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

 ค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.87 สืบเน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้

               กลุ่มบริษทัฯ มีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 15.09 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน                         
ท่ีมีผลขาดทุนอยู่ท่ี 90.02 ลา้นบาท เน่ืองจากปีก่อนเงินปอนด์สเตอร์ลิงอ่อนค่าจากผลของเหตุการณ์ท่ีสหราชอาณาจกัร
ตดัสินใจออกจากสหภาพยโุรป (Brexit)   

 รายการอ่ืนลดลง 46.0 ล้านบาทหรือร้อยละ 53.91 เน่ืองจากปีก่อนบริษัทฯ มีก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย ์                   
(ห้องชุด) มูลค่าประมาณ 14 ล้านบาท ก าไรจากการเลิกกิจการของบริษทัย่อยจ านวน 12 ล้านบาท และก าไรจากราคา
ทองค าท่ีผนัผวนจากสาเหตุดงักล่าวจึงส่งผลให้บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิอยูท่ี่ 161.32 ลา้นบาท  
 

อัตราส่วนการเงนิของบริษัทฯ 
บริษทัฯ มีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงโดยพิจารณาจากหน้ีสินต่อทุน (Debt to Equity)  เท่ากบั 1.08 เท่า และ           

มีสภาพคล่องโดยพิจารณาจากอตัราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เท่ากบั 1.4 เท่า 
 

ปัจจยัหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงนิหรือการด าเนินงานในอนาคต 

 อัตราแลกเปล่ียน บริษัทฯ มีการส่งออกเป็นจ านวนมาก 70 -80% ดังนั้ นอัตราแลกเปล่ียนท่ีผันผวน                                           

เงินบาท จะอ่อนค่าหรือแขง็ค่า ยอ่มส่งผลให้มีผลก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน  

 ราคาวัตถุดิบ  เน่ืองจากวตัถุดิบของบริษทัเป็นทองค าและเน้ือเงินเป็นหลกั ดงันั้นราคาทองค าและเน้ือเงิน                                

มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดตามอุปสงค์ และอุปทานของตลาดท าให้ราคาวัตถุดิบเคล่ือนไหว แต่บริษทัฯ ได้มีการ                       

pass through โดยส่งผ่านราคาวตัถุดิบไปให้แก่ลูกคา้ แต่อย่างไรก็ตามราคาวตัถดิบเปล่ียนแปลงสูง (ต ่า) หรือมีการปรับ

ราคาข้ึน (ลง)  อยา่งรวดเร็วจะส่งผลต่อการชะลอ (เพ่ิม) ค าสัง่ซ้ือ 
 

การด าเนินการด้านการต่อต้านการทุจริต  

       คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายในการด าเนินการต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดท าคู่มือมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีการอบรมกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน พร้อมลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบติั 
และได้แสดงเจตนารมณ์เขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2560       
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บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตซ่ึงสะทอ้นถึงการเป็นบริษทัฯ 
ท่ีด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ซ่ือสตัย ์สุจริต ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
 

ข่าวสารที่ส าคญัของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 มีดงัน้ี 
 วนัท่ี 20 ตุลาคม ได้รับ CG Score เพ่ิมข้ึนจากระดบั 4 เป็น 5 ดาว ซ่ึงสะทอ้นถึงบริษทัฯ มีการปฎิบติัตาม

หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับส าหรับบริษทัจดทะเบียนไดอ้ย่างสมบูรณ์ เพ่ือให้น าไปสู่การเติบโตและเพ่ิมมูลค่า
ให้กบัผูถื้อหุ้นในระยะยาว 

 วนัท่ี 7 พฤศจิกายน ไดข้ายท่ีดินรอการพฒันามูลค่าประมาณ 451 ล้านบาท เพ่ือจ่ายคืนหน้ีและเป็นเงินทุน
หมุนเวียนส าหรับรองรับการเติบโต 

 วนัท่ี 8 พฤจิกายน ไดรั้บรางวลั “Thailand Sustainability Investment 2017” หรือ “หุ้นย ัง่ยืน” ซ่ึงสะทอ้นถึง
บริษทัฯ มีการด าเนินธุรกิจอยา่งสมดุลระหว่างผลประกอบการและความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนการดูแล
สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  

 วนัท่ี 23พฤศจิกายน ไดรั้บการรับรองระบบมาตรฐาน Responsible Jewellery Council (RJC) หรือ มาตราฐาน
ดา้น CSR ของกลุ่มอุตสาหกรรมจิวเวลร่ีโลก ภายใตข้อบเขต Design & Manufacturer of Jewellery& Accessories ซ่ึง
สะทอ้นถึงการเป็นผูผ้ลิตเคร่ืองประดบัอญัมณีท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม  

 

 ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานปี 2560 
 
วาระที่ 2     พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2560 ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
    

 ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ช้ีแจงรายละเอียดการอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2560 ส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั บริษทัฯ จะตอ้งจดัท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไร
ขาดทุน  ณ วนัส้ินสุดรอบปีของบริษทัฯ ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยไดรั้บ
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงรายละเอียดปรากฎในหนา้ท่ี 154 - 217 ของรายงานประจ าปี 2560 ท่ีไดจ้ดัส่ง
ให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมในวันน้ี พร้อมทั้งได้สรุปข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน 
(บางส่วน) ในหนงัสือเชิญประชุมในวาระท่ี 2 ให้รับทราบแลว้ และเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดท้ราบเหตุผลการเปล่ียนแปลงของ    
ผลการด าเนินงาน จึงขอสรุปและช้ีแจงเพ่ิมเติมดงัน้ี:- 
    

งบแสดงฐานะการเงนิ 
2560 2559 เพิม่ขึน้ / (ลดลง) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย ์ 4,217 100% 4,741 100% (524) (11.1%) 

หน้ีสิน 2,188 52% 2,537 54% (349) (13.8%) 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 2,029 48% 2,204 46% (175) (7.9%) 
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 ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปี 2560 กับ 2559 
 

งบก าไรขาดทุน 
(งบการเงนิรวม) 

2560 2559 เพิม่ขึน้ / (ลดลง) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขาย 2,913 100.0% 2,831 100.0% 82 2.9% 

ก าไรขั้นตน้ 829 28.4% 786 27.8% 43 (5.5%) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 952 32.6% 1,018 36.0% (66) 6.5% 

ก าไร(ขาดทุน) จากการด าเนินงาน* (123) (4.2%) (232) (8.2%) 109 (47%) 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน (15) (0.5%) (90) (3.2%) 75 (83.3%) 
รายการอ่ืน (25) (0.9%) 41 1.4% (66) (161%) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 2 0.1% (2) (0.1%) 4 (200%) 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ (161) (5.53%) (283) (10.0%) 122 (43.1%) 

 

* ก าไรจากการด าเนินงาน (ไม่รวมก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายอ่ืน) 
 

มีผูถื้อหุ้นสอบถามดงัน้ี 
 

คุณฤทธิชยั  หยิบเจริญพร   รายไดโ้ครงสร้างธุรกิจของบริษทั มีอตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit) และ ก าไรสุทธิ 
(Net Profit) ในแต่ละฐานเท่าไหร่ ฐานการผลิตตอ้งไดรั้บค าสั่งซ้ือจากลูกคา้เท่าไหร่
จึงจะมีจุดคุม้ทุน  
 

ตอบโดย   
คุณดุษิต  จงสุทธนามณี:   

รายไดใ้นฐานการผลิตสินคา้ เท่ากบั 1,282 ลา้นบาท หรือ 44 % และฐานจดัจ าหน่าย 
เท่ากบั 683 ลา้นบาท หรือ 23%  และฐานคา้ปลีก เท่ากบั 948 ลา้นบาท หรือ 33 % 
ดงันั้น การค านวณอตัราก าไรขั้นตน้ของแต่ละฐานค านวณโดยน าเปอร์เซ็นต์ของ sale 
contribution กบัยอดขายได ้รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีรายงานประจ าปีหน้าท่ี 211 พบว่า 
ผลการด าเนินงาน ก าไร (ขาดทุน)ของส่วนงาน ของทั้ง 3 ฐาน มีดงัน้ี ฐานการผลิต
สินคา้มีก าไร 33 ลา้นบาท ฐานจัดจ าหน่ายขาดทุน 140 ล้านบาท และ ฐานค้าปลีก            
มีก าไร 28 ลา้นบาท  
 

ตอบโดย 
คุณปรีดา  เตียสุวรรณ์: 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจดัท าจุดคุม้ทุน (Break even) ของแต่ละหน่วยธุรกิจ แต่ไม่
สามารถน ามาเปิดเผยได ้ 
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คุณสุริยนต ์จิตราภณัฑ ์ การรับรู้รายไดแ้ละความเส่ียงในการรับรู้รายไดมี้การให้  credit term ส าหรับฐานการ

ผลิตและจดัจ าหน่ายให้กบัผูค้า้จ านวนเท่าไหร่ และมีความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนมีอะไรบา้ง 

ตลอดจนใชห้ลกัการใดส าหรับตั้งค่าการลดลงของสินคา้คงเหลือ 

ตอบโดย                          
คุณดุษิต  จงสุทธนามณี:   

โดยปกติบริษทัให้ credit term กบัผูค้า้ เป็นระยะ 30-60 วนั ข้ึนอยู่กบัความน่าเช่ือถือ

ของลูกคา้แต่ะละราย  ส าหรับค่าเผ่ือดอ้ยค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯได้

ใชดุ้ลยพินิจอา้งอิงตามนโยบาย และการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน

จากสินค้าคงเหลือนั้น  พิจารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ                     

หักดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นั้น ตลอดจนพิจารณาจากอายุโดยประมาณของ

สินคา้แต่ละชนิด  

 

ตอบโดย 
คุณชนตัถ ์สรไกรกิติกูล: 

การตั้งค่าการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ เป็นมาตรฐานของการตรวจสอบบญัชี 
ไม่ได้มีประเด็นผิดปกติอย่างเป็นนัย อ้างอิงในรายงานประจ าปี หน้า 185 สินค้า
คงเหลือมี 1,867,791 พนับาท บริษทัฯจะตั้งส ารองเฉพาะสินคา้ส าเร็จรูปและวตัถุดิบ 
ไม่ได้ตั้งค่าด้อยของสภาพงานระหว่างท า วสัดุโรงงาน รวมถึงสินค้าระหว่างทาง 
ส าหรับบริษัทแพรนด้าท่ีประเทศไทย จะตั้ งส ารองสินค้าส าเ ร็จรูปท่ีไม่มีการ
เคล่ือนไหวภายในระยะเวลา 1 ปี เป็นตน้ไป 
 

คุณสุริยนต ์จิตราภณัฑ ์ ส าหรับหน่วยธุรกิจการผลิตมีจ านวนลูกคา้รายใหญ่ก่ีราย มียอดการสัง่ซ้ือจ านวน
เท่าไหร่ 
 

ตอบโดย 
คุณเดชา นนัทเจริญกุล: 

มีจ านวน 50 ราย โดยแบ่งเป็น ลูกคา้ท่ีมีคุณภาพ (Potential customers) จ านวน 20 ราย 

หรือ Strategic Partners 70% ของรายไดจ้ากฐานการผลิต และคิดเป็นรายได ้30-70                   

ลา้นเหรียญและ 30% จากลูกคา้รายยอ่ย  
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี 
เห็นดว้ย 215,359,482 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 28 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บตัรเสีย 0     เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 215,359,510 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

          หมายเหตุ  :  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน 2,349,501 หุ้น 
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วาระที่ 3     รับทราบงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560 
 

ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ช้ีแจงรายละเอียดการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ให้ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 ส าหรับปี 2560 ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ มีผลขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จ านวน 419.25 
ลา้นบาท ส่งผลให้บริษทัฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นได้ ตามนัยมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 44  
 
 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของก าไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ                       
โดยคณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาถึงก าไรจากการด าเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุนในสินทรัพยถ์าวร เง่ือนไข
ทางการเงิน และการตั้งส ารองทุนตามท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 
 

 ข้อมูลงบก าไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษัท  

รายการ (หน่วย : ล้านบาท) 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 
รายไดร้วม  2,951 2,915 2,285 2,302 

ก าไร(ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  (161) (283) (419) (1) 

ก า ไ ร ส่ ว น ท่ี เ ป็ น ข อ ง ผู้ ถื อ หุ้ น ข อ ง บ ริ ษัท ฯ               
ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)  

(0.4044) (0.7083) (1.0509) (0.0033) 

 
 
 

 ท่ีประชุมรับทราบงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 
 

 
 

วาระที่ 4     พจิารณาอนุมัตเิลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

 

 ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ช้ีแจงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกตามวาระ ให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมติั 
 ดว้ยขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 19 ในหน้าท่ี 28 ของเอกสารประกอบพิจารณาวาระก าหนดให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุด เป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการ โดย 
ผูถื้อหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการท่ีครบวาระกลบัเขา้รับต าแหน่งต่ออีกก็ได ้ดงันั้น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของบริษทั
ท่ีมีอยู ่9 คน คือ 3 คน ท่ีจะตอ้งพน้ต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกปี จึงตอ้งเสนอต่อผูถื้อหุ้น
เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ซ่ึงกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระคือ 
 

       1)  คุณปราโมทย ์ เตียสุวรรณ์  2) คุณวรีะชยั ตนัติกุล  3) คุณรวฐิา  พงศนุ์ชิต 
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ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงไม่รวมกรรมการท่านท่ีมีส่วนไดเ้สียไดพิ้จารณาแลว้ว่า 

กรรมการทั้ ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทั ซ่ึงมีประวติัโดยสังเขปของกรรมการท่ีครบก าหนดวาระ             
ทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารประกอบพิจารณา หน้าท่ี 9-12  และบริษัทฯ ค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกราย โดยได้แจ้ง
สารสนเทศไปยงัตลาดหลกัทรัพยฯ์ เก่ียวกบัการให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในช่วง
เดือนตุลาคม-ธนัวาคม โดยผ่าน Website ของบริษทัส าหรับปีน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับเลือกตั้ง               
เป็นกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงเสนอกรรมการบริษทัให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั 
โดยมีกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกตามวาระ 
  

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการแต่ละคน ดงัน้ี 
 

1) นายปราโมทย์  เตยีสุวรรณ์ 
เห็นดว้ย 211,613,382 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.26 
ไม่เห็นดว้ย 3,746,128 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.74 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย 0     เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 215,359,510 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 

2) นายวรีะชัย ตนัตกิุล 
เห็นดว้ย 211,613,410 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.26 
ไม่เห็นดว้ย 3,746,128 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.74 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย 0     เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 215,359,510 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 

3) นางรวฐิา  พงศ์นุชิต 
เห็นดว้ย 215,359,482 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 28    เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0    เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย 0        เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 215,359,510    เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
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วาระที่ 5     พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
 

 ประธานฯ ขอให้คุณวีระชยั ตนัติกุล ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงรายละเอียดการ
ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 ให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั 
 

คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั โดยการเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัฯ และความเหมาะสมกับ
ภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ผลงานและผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกรรมการในแต่ละท่านเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาดว้ย
วงเงินขออนุมติัประจ าปี 2561 ไม่เกิน 12.0 ล้านบาท ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษทัในฐานะกรรมการบริหาร                 
ทั้งน้ีไดแ้นบรายงานค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหารของปี 2560 ในหน้าท่ี 15 
ของเอกสารประกอบการประชุม 

 

ส าหรับวาระน้ี การนับคะแนนเสียง  ได้แยกคะแนนเสียงของกรรมการผูมี้ส่วนได้เสีย ไว้ในส่วนไม่มีสิทธิ                 
ออกเสียง โดยมีจ านวนการถือหุ้นทั้งส้ิน 32, 209,180 เสียง และไม่นบัรวมเป็นฐานคะแนนเสียงในการนบัคะแนนเสียง 
โดยวาระน้ีต้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม              
ตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 90 และไม่รวมจ านวนหุ้นของผูไ้ม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง ตามมาตรา 33 
 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย 183,150,330 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย 0       เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 183,150,330 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่มีสิทธิออกเสียง 32,209,180 เสียง   

 

วาระที่ 6    พจิารณาอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทน   
 

 ประธานฯ ขอให้คุณวีระชยั ตนัติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนด       
ค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2561 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีส าหรับปี 25 61 และได้เสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ ง นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนันต์กุล                     
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844 หรือ นางชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 หรือ นายฉัตรชยั 
เกษมศรีธนาวฒัน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5813 แห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ประจ าปี 2560 
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 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั มีเครือข่ายครอบคลุมเป็นท่ียอมรับ                
ในหลายประเทศ ซ่ึงจะท าให้มาตรฐานการตรวจสอบบญัชีของบริษทัอยูใ่นระดบัสากล และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2.83 ลา้นบาท และค่าบริการอ่ืนรวมจ านวนเงินไม่เกิน 0.32 ล้านบาท รวมทั้งส้ินเป็นจ านวนเงิน               
ไม่เกิน 3.15 ลา้นบาท ซ่ึงมีความสมเหตุสมผล และผูส้อบบญัชีทั้ง 3 รายขา้งต้นรวมถึงบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด                   
ไม่มีความสัมพนัธ์หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษทัแต่อย่างใด ดงัรายละเอียดใน             
หนา้ท่ี 16 ของเอกสารประกอบการประชุม 

 
โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 
เห็นดว้ย 215,359,510 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บตัรเสีย 0       เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

รวม 215,359,510 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
 

 

วาระที่ 7     พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบถึงระเบียบวาระอ่ืนว่าคณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัในการ
จดัประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น จึงก าหนดให้ผูถื้อหุ้นไดเ้สนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น
เป็นการล่วงหน้าในช่วงวนัท่ี 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม โดยผ่านทาง Website ของบริษทัฯ อย่างไม่เป็นทางการก่อน                      
ท่ีผู ้ถือหุ้นจะจัดท าเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทในภายหลัง และหลังจากท่ีคณะกรรมการพิจารณาเร่ืองท่ี                  
ผูถื้อหุ้นเสนอโดยมีมติไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม จะแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่าน Website ของบริษทัฯ                   
และผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก่อนการประชุม และแจ้งท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอีกคร้ังใน               
วนัประชุม  

 

 
ทั้งน้ีในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 น้ีไม่มีผูถื้อหุ้นส่งวาระการประชุมมายงับริษทัเป็นการล่วงหน้า              

แต่อย่างใด เวน้แต่จะมีผูถื้อหุ้นเสนอตามขอ้ก าหนดกฎหมายตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
105 ก าหนดว่า “ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได”้ จึงมีวาระท่ี 7 ไวร้องรับตามกฎหมายท่ีก าหนด 

 

 
ประธานท่ีประชุมสอบถามท่ีประชุมว่ามีท่านใดเสนอวาระอ่ืนหรือไม่ สรุปในท่ีประชุมไม่มีการเพ่ิมเร่ืองอ่ืนใดใน

วาระอ่ืนๆ  
            
 
 
 
 




