
    
 
 

                             บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ ากัด (มหาชน)                                                              
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562                                 

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. 
ณ อาคารสโมสร ชั้น 1 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ ากัด (มหาชน)  

เลขที่ 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพฯ 
เปิดรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพือ่ความรวดเรว็ในการลงทะเบียน โปรดน าแบบแจง้การประชมุซึง่พมิพบ์ารโ์คด้มาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนในวนัประชมุดว้ย 
งดบรกิารรถรบั-สง่ 

 

มาตรการป้องกนัควบคมุโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
            ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุมดังนี้ 
1. ผู้ถือหุ้นที่มีประวัติการเดินทางประเทศที่มีความเสี่ยง หรือติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติการเดินทางไปประเทศที่มี

ความเสี่ยง เป็นระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุม หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 (COVID-19) กรุณาพิจารณามอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นตามความประสงค์ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อ
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามวิธีการที่ได้ก าหนดไว้หนังสือเชิญประชุม  

2. บริษัทฯ ได้มีมาตรการคัดกรองดังนี้  
    2.1 ลงทะเบียนก่อนเข้าสถานที่ประชุมด้วยระบบสแกน QR Code ส าหรับ Check-in และ Check-out  
    2 .2 ตรวจวัดอุณหภูมิ  หากมีอุณหภูมิ ต้ั งแต่  37 .00 °C ขึ้ นไปขอสงวนสิทธิ ไม่อนุญาตให้ผู้ ถือหุ้ นหรือ                       

ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม (เตรียมหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ)  

    2.3 ติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน 
    2.4 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล  
    2.5 สวมหน้ากากอนามัย 
3. ส าหรับการส่งค าถามล่วงหน้า ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
    3.1 อีเมล์: cs@pranda.co.th และ ir@pranda.co.th และแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าในการเข้าร่วมประชุม                  
    3.2 ไปรษณีย์: ส านักงานเลขานุการบริษัท บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน)  
         เลขที่ 28 ซอยบางนาตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

mailto:ir@pranda.co.th


 
สารบัญ 

                       หน้า 
  หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562        1 
 

 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุม  
  รายงานประจ าปีและงบการเงินสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในรูปแบบ QR Code                   
     (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1 และ 2 )  
  ข้อมลูเปรียบเทียบการจา่ยเงินปันผลปี 2558-2562       9 
      (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 3) 
  ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการท่ีออกตามวาระ                    10 
        (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4) 
  รายงานคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท        16 
     (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  คา่สอบบญัชีปี 2563          17 
         (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6) 
 
 

เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 

 ● แบบฟอร์มลงทะเบยีน                       ตามแนบ 

 ● ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชมุ และการออกเสยีงลงคะแนน             19 

● ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถพจิารณาให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ                22 

● ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุ                    28 

● ข้อบงัคบับริษัทเฉพาะทีเ่ก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น                  29  

● แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ                     33 

● หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.                     34 

● รายงานประจ าปีและงบการเงินสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในรูปแบบ QR Code                 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



   

                                                                                          นยษิถั แฝยธณ้า จวิเวฤยี ่จ ากณั (ภหาชธ) 
                                                                         เอกสายกายบยะชุภสาภัญปูต้ือหุ้ธบยะจ าบี 2562                   หธ้าถี่  1 

 

  
     
 
 
                ถะเนีมธเฤขถี่ 0107537001986 
 

ถี่ สฤ. 021/2563 
       2 ภิตุธามธ 2563 
 

เยื่อง  ขอเชิญบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบยะจ าบี 2562  
 

เยีมธ ถ่าธปู้ตือหุ้ธ 
 

สิ่งถี่ส่งภาณ้วม     1.   ยามงาธบยะจ าบี 2562 แฤะงนกายเงิธสิ้ธสุณวัธถี่ 31 ทัธวาคภ 2562 ใธยูบแนน QR Code 
2. เอกสายบยะกอนกายฝิจายฒาวายะถี ่3-6 
3. ค าชี้แจงวิทีกายภอนฉัธถะ กายฤงถะเนีมธ กายแสณงเอกสายเข้าบยะชุภ แฤะกายออกเสีมงฤงคะแธธ 
4. ข้อภูฤกยยภกายอิสยะถี่ปู้ตือหุ้ธสาภายตฝิจายฒาให้เบ็ธปู้ยันภอนฉัธถะ 
5. ขั้ธดอธกายเข้าย่วภบยะชุภ 
6. ข้อนังคันนยิษัถเฉฝาะถี่เกี่มวกันกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธ 
7. แปธถี่สตาธถี่จัณบยะชุภ. 
8. หธังสือภอนฉัธถะแนน ก. แนน ข. แฤะ แนน ค. 
7. หธังสือเชิญบยะชุภถี่ภี QR Code (ถี่ด้องธ าภาบยะชุภ) 

 

 ณ้วมคฒะกยยภกายนยิษัถ แฝยธณ้า จิวเวฤยี่ จ ากัณ (ภหาชธ) ไณ้ภีภดิให้ก าหธณวัธบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบยะจ าบี 2562                  
ใธวัธฝรหัสนณี ถี่ 16 กยกญาคภ 2563 เวฤา 15.00 ธ.  ฒ อาคายสโภสย ชั้ธ 1 ของนยิษัถฯ เฤขถี่ 28 ตธธนางธา - ดยาณ 28                     
แขวงนางธาใด้ เขดนางธา กยุงเถฝภหาธคย เฝื่อฝิจายฒายะเนีมนวายะณังด่อไบธี้ :- 
 

วายะถี่ 1   ยันถยานยามงาธบยะจ าบี 2562 ของคฒะกยยภกายนยิษัถ 
 

ข้อเถ็จจยิงแฤะเหดุปฤ : ดาภฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ ฝ.ศ. 2535 ภาดยา 113 แฤะข้อนังคันของนยิษัถ ข้อ 39 แฤะ             
ข้อ 43 ก าหธณให้ถี่บยะชุภสาภัญบยะจ าบี ฝิจายฒายามงาธของคฒะกยยภกายถี่แสณงตึงปฤกาย
ณ าเธิธงาธของนยิษัถใธยอนบีถี่ป่าธภาแฤะด้องจัณส่งยามงาธบยะจ าบีของคฒะกยยภกายฝย้อภกันหธังสือ
ธัณบยะชุภสาภัญบยะจ าบีให้ปู้ตือหุ้ธไณ้ยันถยาน นยิษัถฯ ไณ้สยุบปฤกายณ าเธิธงาธถี่ป่าธภาแฤะกาย
เบฤี่มธแบฤงถี่ส าคัญถี่เกิณขึ้ธใธยอนบี 2562 ซึ่งบยากญอมู่ใธยามงาธบยะจ าบี 2562 ของนยิษัถ  

 

ควาภเห็ธคฒะกยยภกาย : วายะธี้เบ็ธเย่ืองถี่ยามงาธเฝื่อถยาน จึงไภ่ด้องภีกายฤงภดิ 
 
 
 
 
 



   

                                                                                          นยษิถั แฝยธณ้า จวิเวฤยี ่จ ากณั (ภหาชธ) 
                                                                         เอกสายกายบยะชุภสาภัญปูต้ือหุ้ธบยะจ าบี 2562                   หธ้าถี่  2 

 

 
วายะถี่ 2   ฝิจายฒาอธุภัดิงนแสณงฏาธะกายเงิธ งนก าไยขาณถุธส าหยันบี 2562 สิ้ธสุณวัธถี่ 31 ทัธวาคภ 2562 
 

ข้อเถ็จจยิงแฤะเหดุปฤ : ดาภฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ ฝ.ศ. 2535 ภาดยา 112 แฤะข้อนังคันของนยิษัถ ข้อ 42            
ซึ่งก าหธณให้นยิษัถ ด้องจัณถ างนแสณงฏาธะกายเงิธแฤะงนก าไยขาณถุธ ฒ วัธสิ้ธสุณของยอนบีของนยิษัถ
เสธอด่อถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธใธกายบยะชุภสาภัญบยะจ าบี เฝื่อฝิจายฒาอธุภัดิ ฝย้อภถั้งให้ปู้สอนนัญชี
ดยวจสอนก่อธธ าเสธอให้ปู้ตือหุ้ธฝิจายฒาอธุภัดิ 

 

ควาภเห็ธคฒะกยยภกาย : เห็ธสภควยเสธอถี่บยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธฝิจายฒาอธุภัดิงนแสณงฏาธะกายเงิธแฤะงนก าไยขาณถุธบยะจ าบี 
2562 สิ้ธสุณวัธถี่ 31 ทัธวาคภ 2562 ซึ่งไณ้ป่าธกายดยวจสอนจากปู้สอนนัญชีของนยิษัถส าธักงาธ อีวาม 
จ ากัณ แฤะไณ้ป่าธกายฝิจายฒาจากคฒะกยยภกายดยวจสอนแฤ้ว ซึ่ งแสณงฏาธะกายเงิธแฤะ                       
ปฤกายณ าเธิธงาธของนยิษัถใธบี 2561 แฤะบี 2562 โณมสยุบสายะส าคัญไณ้ณังธี้ 

 
 

                                              ข้อภูฤงนแสณงฏาธะกายเงิธแฤะงนก าไยขาณถุธ (นางส่วธ) ของนยิษัถ  
                   หธ่วม : ฤ้าธนาถ 

ยามกาย งนกายเงธิยวภ งนกายเงธิเฉฝาะนยษิัถ 
 2562 2561 2562 2561 
สิธถยัฝม์ยวภ 4,018 4,054 3,661 3,979 
หธี้สิธยวภ 1,874 1,774 1,396 1,232 
ยามไณ้ยวภ 3,029 3,173 2,531 2,440 
ก าไยส่วธถี่เบ็ธของปู้ตือหุ้ธของนยิษัถฯ (241) 168 (508) 48 
ก าไยส่วธถี่เบ็ธของปู้ตือหุ้ธของนยิษัถฯ 
ด่อหุ้ธ (นาถ/หุ้ธ) (0.5178) 0.3890 (1.0899) 0.1122 

 

 โณมภียามฤะเอีมณบยากญใธยามงาธบยะจ าบี 2562 ซึ่งไณ้จัณส่งให้ปู้ตือหุ้ธฝย้อภหธังสือเชิญบยะชุภ        
ใธคย้ังธี้ ดาภเอกสายแธน 

 

วายะถี่ 3   ฝจิายฒาอธภุดักิายจา่มเงธิบธัปฤจากก าไยสะสภของนยษิถัโณมใชก้ าไยสุถทบิยะจ าบ ี2555 
 

ข้อเถ็จจยิงแฤะเหดุปฤ: นยิษัถฯ ภีก าไยสะสภถี่มังไภ่ไณ้จัณสยย ฒ วัธถี่ 31 ทัธวาคภ 2562 จ าธวธ 1,022 ฤ้าธนาถ ซึ่งนยิษัถฯ        
สาภายตจ่ามเงิธบัธปฤให้แก่ปู้ตือหุ้ธไณ้ ดาภธัมภาดยา 115 แห่งฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ             
ฝ.ศ. 2535 แฤะข้อนังคันของนยิษัถข้อ 44 

 

นยิษัถฯ ภีธโมนามถี่จะจ่ามเงิธบัธปฤใธอัดยาไภ่เกิธย้อมฤะ 60 ของก าไยจากงนกายเงิธเฉฝาะกิจกาย             
โณมคฒะกยยภกายนยิษัถ จะฝิจายฒาตึงก าไยจากกายณ าเธิธงาธ เงิธถุธหภุธเวีมธ เงิธฤงถุธใธ                
สิธถยัฝม์ตาวย เงื่อธไขถางกายเงิธ แฤะกายด้ังส ายองถุธดาภถี่กญหภามก าหธณ ถั้งใธบัจจุนัธแฤะ              
ใธอธาคด 

 
 
 
 



   

                                                                                          นยษิถั แฝยธณ้า จวิเวฤยี ่จ ากณั (ภหาชธ) 
                                                                         เอกสายกายบยะชุภสาภัญปูต้ือหุ้ธบยะจ าบี 2562                   หธ้าถี่  3 

 

ควาภเห็ธคฒะกยยภกาย:  คฒะกยยภกายฝิจายฒาแฤ้วเห็ธว่า ปู้ตือหุ้ธควยฝิจายฒาอธุภัดิจ่ามเงิธบัธปฤจากก าไยสะสภของนยิษัถ                 
โณมใช้ก าไยสุถทิบยะจ าบี 2555 ใธอัดยาหุ้ธฤะ 0.10 นาถ ยวภเบ็ธเงิธ 48.67 ฤ้าธนาถ ซึ่งจ่ามจาก               
ก าไยสุถทิส่วธถี่ไณ้ยันกายส่งสยิภกายฤงถุธถี่ไณ้ยันมกเว้ธฟาษีเงิธไณ้ธิดินุคคฤถั้งจ าธวธให้แก่ปู้ตือหุ้ธ         
โณมก าหธณยามชื่อปู้ตือหุ้ธถี่ภีสิถทิยันเงิธบัธปฤใธวัธถี่ 16 ภีธาคภ 2563 แฤะก าหธณวัธจ่ามเงิธบัธปฤ           
ใธวัธถี่ 11 สิงหาคภ 2563 

 
ถั้งธี้ไณ้เบยีมนเถีมนกายจ่ามเงิธบัธปฤบยะจ าบี 2558 - 2562 เฝื่อบยะกอนกายฝิจายฒาดาภเอกสาย
บยะกอนกายฝิจายฒา วายะถี่ 3 

 
วายะถี่ 4   ฝิจายฒาอธุภัดิกายเสธอชื่อกยยภกายถี่คยนก าหธณออกดาภวายะกฤันเข้าณ ายงด าแหธ่งกยยภกายอีกวายะหธึ่ง   
 

ข้อเถ็จจยิงแฤะเหดุปฤ: ณ้วมข้อนังคันของนยิษัถฯ ข้อ 19 ก าหธณให้กยยภกายจ าธวธหธึ่งใธสาภ หยือจ าธวธ 3 คธ จากจ าธวธ
กยยภกายถั้งหภณของนยิษัถถี่ภีอมู่ 10 คธ จะด้องฝ้ธด าแหธ่งดาภวายะใธกายบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธ
บยะจ าบีถุกบี จึงด้องเสธอด่อปู้ตือหุ้ธเฝื่อฝิจายฒาแด่งด้ังกยยภกายแถธกยยภกายถี่ออกดาภวายะ        
ซึ่งปู้ตือหุ้ธสาภายตแด่งด้ังกยยภกายถี่คยนวายะกฤันเข้ายันด าแหธ่งด่ออีกวายะก็ไณ้ โณมคฒะกยยภกายสยย
หาแฤะก าหธณค่าดอนแถธซึ่งไภ่ยวภกยยภกายถ่าธถี่ภีส่วธไณ้เสีมไณ้ฝิจายฒาแฤ้วว่ากยยภกายถั้ง 3 ถ่าธ 
ภีคุฒสภนัดิคยนต้วธดาภฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ แฤะภีควาภยู้ ควาภสาภายต บยะสนกายฒ์ใธ
ทุยกิจถี่เกี่มวข้องกันกายณ าเธิธงาธของนยิษัถ สาภายตถี่จะช่วมฝัฑธานยิษัถไณ้  จึงเห็ธควยเฤือกด้ังเบ็ธ
กยยภกายของนยิษัถด่ออีกวายะหธึ่ง ไณ้แก่ 

 

ยามชือ่กยยภกาย บยะเฟถกยยภกาย 
1) ธางสุธัธถา  เดีมสุวยยฒ์ กยยภกายถี่ไภ่เบ็ธปู้นยิหาย 
2) ธางบยาฒี    คุฒบยะเสยิฏ กยยภกายถี่เบ็ธปู้นยิหาย 
3) ธามจ าธงค์  วัฑธเกส กยยภกายอิสยะ 

 

นยิษัถฯ ไณ้เบิณโอกาสให้ปู้ตือหุ้ธเสธอยามชื่อนุคคฤถี่ภีคุฒสภนัดิเหภาะสภใธกายเข้ายันกายเฤือกด้ัง             
เบ็ธกยยภกายนยิษัถ เฝื่อให้คฒะกยยภกายนยิษัถฝิจายฒาเบ็ธกายฤ่วงหธ้า ป่าธถาง Website ของนยิษัถฯ 
ใธช่วงเณือธดุฤาคภ - ทัธวาคภ 2562 ซึ่งไภ่ภีปู้ใณเสธอยามชื่อกยยภกายเฝื่อยันกายคัณเฤือกแด่อม่างใณ 

 
คฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธไณ้ณ าเธิธดาภกยะนวธกายสยยหาซึ่งฝิจายฒาตึง                    
ควาภเหภาะสภถี่จะเบ็ธบยะโมชธ์สูงสุณแก่กายณ าเธิธกายของนยิษัถฯ ดาภองค์บยะกอนของกยยภกาย   
ของนยิษัถฯ บยะกอนกัน คุฒสภนัดิคยนต้วธดาภฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ  ควาภยู้ 
ควาภสาภายต บยะสนกายฒ์ใธทุยกิจถี่เกี่มวข้องกันกายณ าเธิธงาธของนยิษัถ สาภายตถี่จะช่วมฝัฑธา
นยิษัถไณ้  คฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ (ซึ่งกยยภกายปู้ภีส่วธไณ้เสีมงณออกเสีมง)                        
ไณ้เสธอให้เฤือกดั้งกยยภกาย 3 ถ่าธ กฤันเข้าณ ายงด าแหธ่งอีกวายะหธึ่ง  
 

 

หฤักเกฒฐ์กายสยยหากยยภกายแฤะกายออกเสีมงฤงคะแธธ ณูยามฤะเอีมณไณ้ถี่ข้อนังคันนยิษัถข้อถี่ 16, 
17 แฤะ 18  

 



   

                                                                                          นยษิถั แฝยธณ้า จวิเวฤยี ่จ ากณั (ภหาชธ) 
                                                                         เอกสายกายบยะชุภสาภัญปูต้ือหุ้ธบยะจ าบี 2562                   หธ้าถี่  4 

 

ควาภเห็ธคฒะกยยภกาย:  คฒะกยยภกายนยิษัถแฤะคฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธซึ่งไภ่ยวภกยยภกายปู้ภีส่วธไณ้เสีม
ไณ้ภีกายกฤั่ธกยองแฤ้วว่ากยยภกายถั้ง 3 คธ ภีคุฒสภนัดิถี่เหภาะสภ จึงเห็ธควยเสธอชื่อกยยภกายถี่              
คยนก าหธณออกดาภวายะกฤันเข้าณ ายงด าแหธ่งกยยภกายอีกวายะหธึ่ง   

 

ถั้งธี้ ข้อภูฤบยะวัดิโณมสังเขบของกยยภกายถั้งถี่เสธอเฤือกด้ังกยยภกายแถธกยยภกายถี่ด้องออกดาภวายะ            
ณังบยากญดาภเอกสายบยะกอนกายฝิจายฒาวายะถี่ 4  

 
วายะถี ่5   ฝจิายฒาอธภุดักิ าหธณคา่ดอนแถธคฒะกยยภกาย บยะจ าบ ี2563 
 

ข้อเถ็จจยิงแฤะเหดุปฤ: หฤักเกฒฐ์กายฝิจายฒาก าหธณค่าดอนแถธกยยภกายนยิษัถ ไณ้ยันกายเสธอจากคฒะกยยภกายสยยหาแฤะ
ก าหธณค่าดอนแถธ ให้ฝิจายฒาจากปฤบยะกอนกายของนยิษัถ แฤะควาภเหภาะสภกันฟายะหธ้าถี่             
ควาภยันปิณชอน ปฤงาธแฤะปฤบยะโมชธ์ถี่ไณ้ยันจากกยยภกายใธแด่ฤะถ่าธภาเบ็ธเกฒฐ์ใธกายฝิจายฒา  

 

ควาภเห็ธคฒะกยยภกาย: คฒะกยยภกายฝิจายฒาแฤ้วเห็ธชอนกันข้อเสธอของคฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ                
จึงขอเสธอปู้ตือหุ้ธฝิจายฒาอธุภัดิให้จัณสยยค่าดอนแถธกยยภกายบยะจ าบี 2563 จ าธวธวงเงิธไภ่เกิธ          
12.0 ฤ้าธนาถ แฤะเห็ธควยให้ยามงาธกายจ่ามปฤดอนแถธแก่คฒะกยยภกายนยิษัถ แฤะคฒะกยยภกาย
นยิหายใธบี 2562 ให้ถี่บยะชุภยันถยานณังยามฤะเอีมณดาภเอกสายบยะกอนกายฝิจายฒาวายะถี่ 5 

 

วายะถี่ 6   ฝจิายฒาอธภุดัิแดง่ดั้งปูส้อนนญัชบียะจ าบ ี2563 แฤะก าหธณคา่ดอนแถธ 
 

ข้อเถ็จจยิงแฤะเหดุปฤ:    ดาภนถนัญญัดิภาดยา 120 แห่งฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ ฝ.ศ. 2535 ให้ถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ
สาภัญบยะจ าบีแด่งด้ังปู้สอนนัญชีแฤะก าหธณจ าธวธเงิธค่าสอนนัญชีของนยิษัถถุกบี ถั้งธี้คฒะกยยภกาย
ดยวจสอนไณ้ภีกยะนวธกายฝิจายฒาคัณเฤือกปู้สอนนัญชีส าหยันบี  2563 แฤะเสธอคฒะกยยภกายนยิษัถ
ฝิจายฒาธ าเสธอด่อถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธเฝื่อฝิจายฒาแด่งด้ัง ปู้สอนนัญชีบยะจ าบี 2563 แฤะก าหธณ
ค่าดอนแถธ โณมเสธอแด่งด้ัง ธางสาวศิยาฟยฒ์ เอื้ออธัธด์กุฤ ปู้สอนนัญชียันอธุญาดถะเนีมธเฤขถี่ 3844 
หยือ ธางชฤยส สัธดิอัศวยาฟยฒ์ ปู้สอนนัญชียันอธุญาดถะเนีมธเฤขถี่ 4523 หยือ ธามฉัดยชัม เกษภศยีท
ธาวัฑธ์ ปู้สอนนัญชียันอธุญาดถะเนีมธเฤขถี่ 5813 แห่งนยิษัถ ส าธักงาธ อีวาม จ ากัณ เบ็ธปู้สอนนัญชี
ของนยิษัถฯ บยะจ าบี 2563 แฤะก าหธณค่าสอนนัญชีบยะจ าบีเบ็ธจ าธวธเงิธไภ่เกิธ 3.40  ฤ้าธนาถ              
ใธกยฒีถี่ปู้สอนนัญชีณังกฤ่าวข้างด้ธไภ่สาภายตบฎินัดิหธ้าถี่ไณ้ให้นยิษัถ ส าธักงาธ อีวาม  จ ากัณ จัณหา
ปู้สอนนัญชียันอธุญาดอื่ธของส าธักงาธถ าหธ้าถี่ดยวจสอนนัญชีแฤะแสณงควาภเห็ธด่องนกายเงิธของ
นยษิัถแถธปู้สอนนัญชีณังกฤ่าวไณ้  

 

โณมคฒะกยยภกายดยวจสอนภีควาภเห็ธว่านยิษัถ ส าธักงาธ อีวาม จ ากัณ ภีเคยือข่ามคยอนคฤุภเบ็ธถี่
มอภยันใธหฤามบยะเถศ ซึ่ งจะถ าให้ภาดยฏาธกายดยวจสอนนัญชีของนยิษัถอมู่ ใธยะณันสากฤ             
โณมค่าสอนนัญชีถี่เสธอเข้าภาใธบี 2563 ภีควาภสภเหดุสภปฤ แฤะปู้สอนนัญชีถั้ง 3 ยาม ยวภตึงนยิษัถ 
ส าธักงาธ อีวาม จ ากัณ ไภ่ภีควาภสัภฝัธท์หยือยามกายถี่อาจก่อให้เกิณควาภขัณแม้งถางปฤบยะโมชธ์กัน
นยิษัถแด่อม่างใณ ฝย้อภถั้งเสธอค่าสอนนัญชีของนยิษัถม่อมให้ปู้ตือหุ้ธยันถยานณ้วม 

 
 



   

                                                                                          นยษิถั แฝยธณ้า จวิเวฤยี ่จ ากณั (ภหาชธ) 
                                                                         เอกสายกายบยะชุภสาภัญปูต้ือหุ้ธบยะจ าบี 2562                   หธ้าถี่  5 

 

ควาภเห็ธคฒะกยยภกาย:   คฒะกยยภกายนยิษัถฯ ฝิจายฒาแฤ้วเห็ธชอนกันกายฝิจายฒาแฤะกายเสธอแธะของคฒะกยยภกาย
ดยวจสอน ซึ่งไณ้ฝิจายฒาตึงควาภเหภาะสภด่างๆ จึงภีภดิให้ธ าเสธอถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธฝิจายฒาแด่งดั้ง  
1) ธางสาวศิยาฟยฒ์ เอื้ออธัธด์กุฤ ปู้สอนนัญชียันอธุญาดเฤขถี่ 3844 หยือ 

(เคมเบ็ธปู้ฤงฤามภือชื่อใธงนกายเงิธของนยิษัถฯ ด้ังแด่บี 2558) 
2) ธางชฤยส  สัธดิอัศวยาฟยฒ์  สอนนัญชียันอธุญาดถะเนีมธเฤขถี่ 4523 หยือ 

(มังไภ่เคมเบ็ธปู้ฤงฤามภือชื่อใธงนกายเงิธของนยิษัถฯ) 
3)    ธามฉัดยชัม  เกษภศยีทธาวัฑธ์ ปู้สอนนัญชียันอธุญาดถะเนีมธเฤขถี่ 5813 
 (มังไภ่เคมเบ็ธปู้ฤงฤามภือชื่อใธงนกายเงิธของนยิษัถฯ) 

 

แห่งนยิษัถ ส าธักงาธ อีวาม จ ากัณ เบ็ธปู้สอนนัญชีของนยิษัถฯ บยะจ าบี 2563 แฤะก าหธณ             
ค่าสอนนัญชีบยะจ าบีเบ็ธจ าธวธเงิธไภ่เกิธ 3.40 ฤ้าธนาถ ใธกยฒีถี่ปู้สอนนัญชีณังกฤ่าวข้างด้ธ            
ไภ่สาภายตบฎินัดิหธ้าถี่ไณ้ให้นยิษัถ ส าธักงาธ อีวาม จ ากัณ จัณหาปู้สอนนัญชียันอธุญาดอื่ธของ
ส าธักงาธถ าหธ้าถี่ดยวจสอนนัญชีแฤะแสณงควาภเห็ธด่องนกายเงิธของนยิษัถแถธปู้สอนนัญชี
ณังกฤ่าวไณ้ ถั้งธี้ไณ้แธนค่าสอนนัญชีเฝื่อบยะกอนกายฝิจายฒาดาภ เอกสายบยะกอนกายฝิจายฒา
วายะถี่ 6 

 

วายะถี ่7   ฝจิายฒาอธภุดัิแกไ้ขขอ้ 35 แฤะ ขอ้ 36 ของขอ้นงัคนันยษิถัฯ 
 

ข้อเถ็จจยิงแฤะเหดุปฤ: เธื่องจากเภื่อวัธถี่ 18 เภษามธ 2563 ถี่ป่าธภาไณ้ภีกายบยะกาศใช้นังคันฝยะยาชก าหธณว่าณ้วม          
กายบยะชุภป่ าธสื่ ออิ เฤ็กถยอธิกส์  โณมให้มก เฤิกบยะกาศคฒะยักษาควาภสงนแห่ งชา ดิ                       
ฉนันถี่ 74/2557 เยื่องกายบยะชุภป่าธสื่ออิเฤ็กถยอธิกส์ ถั้งธี้เฝื่อให้ข้อนังคันของนยิษัถฯ เบ็ธไบดาภ
ข้อก าหธณของฝยะยาชก าหธณฉนันใหภ่ณังกฤ่าวจึงขอเสธอให้ถี่บยะชุภฝิจายฒาเยื่องกายแก้ ไข
ข้อนังคันของนยิษัถฯ เยื่องกายบยะชุภป่าธสื่ออิเฤ็กถยอธิกส์ใธกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธเฝื่อยองยัน                
กายจัณบยะชุภใธอธาคด นยิษัถฯ จึงขอแก้ไขข้อนังคัน ข้อ 35 แฤะ 36 เฝื่อให้ยองยันเหดุปฤณังกฤ่าว  

 

ควาภเห็ธคฒะกยยภกาย:   คฒะกยยภกายฝิจายฒาแฤ้วเห็ธควยเสธอให้ถี่บยะชุภฝิจายฒาอธุภัดิแก้ไขข้อ 35 แฤะ ข้อ 36            
ของข้อนังคันของนยิษัถฯ ยามฤะเอีมณณังธี้ 

 

ขอ้นงัคนับจัจนุธั ขอ้นงัคนัถี่เสธอแกไ้ข 
ข้อ 35. ใธกายเยีมกบยะชุภปู้ตือหุ้ธ ให้คฒะกยยภกาย
จัณถ าเบ็ธหธังสือธัณบยะชุภ สตาธถี่ วัธ เวฤา ยะเนีมน 
วายะกายบยะชุภ แฤะเยื่องถี่จะเสธอด่อถี่บยะชุภฝย้อภ
ณ้วมยามฤะเอีมณดาภสภควย โณมยะนุให้ชัณเจธว่าเบ็ธ
เยื่องถี่เสธอเฝื่อถยาน เฝื่ออธุภัดิ หยือเฝื่อฝิจายฒา 
แฤ้วแด่กยฒี ยวภถั้งควาภเห็ธของคฒะกยยภกายใธเยื่อง
ณังกฤ่าว แฤะจัณส่งให้ปู้ตือหุ้ธถยานไภ่ธ้อมกว่า 7 วัธ 
ก่อธวัธบยะชุภโณมโฆษฒาวัธนอกกฤ่าวธัณบยะชุภใธ
หธังสือฝิภฝ์ดิณด่อกัธ 3 วัธ ก่อธวัธบยะชุภไภ่ธ้อมกว่า 
3 วัธ  
 

ข้อ 35. ใธกายเยีมกบยะชุภปู้ตือหุ้ธไภ่ว่าจะเบ็ธกายบยะชุภณ้วมดธเอง
หยือเบ็ธกายบยะชุภป่าธส่ืออิเฤ็กถยอธิกส์ธั้ธให้คฒะกยยภกายจัณถ าเบ็ธ
หธังสือธัณบยะชุภ สตาธถี่ วัธ เวฤา ยะเนีมน วายะกายบยะชุภ แฤะเยื่อง
ถี่จะเสธอด่อถี่บยะชุภฝย้อภณ้วมยามฤะเอีมณดาภสภควย โณมยะนุให้
ชัณเจธว่าเบ็ธเยื่องถี่เสธอเฝื่อถยาน เฝื่ออธุภัดิ หยือเฝื่อฝิจายฒา แฤ้วแด่
กยฒี ยวภถั้งควาภเห็ธของคฒะกยยภกายใธเยื่องณังกฤ่าว แฤะจัณส่งให้ปู้
ตือหุ้ธถยานไภ่ธ้อมกว่า 7 วัธ ก่อธวัธบยะชุภโณมโฆษฒาวัธนอกกฤ่าว
ธัณบยะชุภใธหธังสือฝิภฝ์ดิณด่อกัธ 3 วัธ ก่อธวัธบยะชุภไภ่ธ้อมกว่า 3 
วัธ ถั้งธี้หากกายเยีมกบยะชุภใธคยาวธั้ธเบ็ธกายเยีมกบยะชุภเฝื่อจัณให้ภี
กายบยะชุภป่าธสื่ออิเฤ็กถยอธิกส์แถธก็ไณ้ โณมจะด้องจัณส่งแฤะฤง
โฆษฒาถางหธังสือฝิภฝ์ดาภยะมะเวฤาถี่ก าหธณข้างด้ธ 
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ขอ้นงัคนับจัจนุธั ขอ้นงัคนัถี่เสธอแกไ้ข 

ให้คฒะกยยภกายเบ็ธปู้ก าหธณ วัธ เวฤา แฤะสตาธถี่
บยะชุภปู้ตือหุ้ธซึ่งสตาธถี่ถี่จะใช้เบ็ธถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ
ธั้ธด้องอมู่ใธถ้องถี่อัธเบ็ธถี่ด้ังของส าธักงาธใหญ่ หยือ
ส าธักงาธสาขา หยือจังหวัณใกฤ้เคีมงกันถี่ด้ังส าธักงาธ
ใหญ่  แฤะส าธักงาธสาขา หยือจั งห วัณอื่ ธดาภถี่
คฒะกยยภกายเห็ธว่าเหภาะสภ 

ให้คฒะกยยภกายเบ็ธปู้ก าหธณ วัธ เวฤา แฤะสตาธถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธซึ่ง
สตาธถี่ถี่จะใช้เบ็ธถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธธั้ธด้องอมู่ใธถ้องถี่อัธเบ็ธถี่ด้ังของ
ส าธักงาธใหญ่ หยือส าธักงาธสาขา หยือจังหวัณใกฤ้เ คีมงกันถี่ ด้ัง
ส าธักงาธใหญ่ แฤะส าธักงาธสาขา หยือจังหวัณอื่ธดาภถี่คฒะกยยภกาย
เห็ธว่าเหภาะสภ 

ข้อ 36. ใธกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธ ด้องภีปู้ตือหุ้ธแฤะปู้ยัน
ภอนฉัธถะจากปู้ตือหุ้ธ (ต้าภี) ภาบยะชุภไภ่ธ้อมกว่า 
25 คธ แฤะด้องภีหุ้ธธันยวภกัธไณ้ไภ่ธ้อมกว่า 1 ใธ 3 
ของจ าธวธหุ้ธถี่จ าหธ่ามไณ้ถั้งหภณ หยือภีปู้ตือหุ้ธแฤะ
ปู้ยันภอนฉัธถะจากปู้ตือหุ้ธ  (ต้าภี) ภาบยะชุภไภ่ธ้อม
กว่ากึ่งหธึ่งของจ าธวธปู้ตือหุ้ธถั้งหภณ แฤะด้องภีหุ้ธธัน
ยวภกัธไณ้ไภ่ธ้อมกว่า 1 ใธ 3  ของจ าธวธหุ้ธถี่จ าหธ่าม
ไณ้ถั้งหภณ ใธกยฒีถี่ภีปู้ตือหุ้ธธ้อมกว่า 25 คธ จึงจะ
เบ็ธองค์บยะชุภ 
ใธกยฒีถี่บยากฎว่ากายบยะชุภปู้ตือหุ้ธคยั้งใณเภื่อ
ฤ่วงเวฤาธันไบแฤ้วตึง 1 ชั่วโภง จ าธวธปู้ตือหุ้ธซึ่งภา
เข้าย่วภบยะชุภไภ่คยนองค์บยะชุภดาภถี่ก าหธณไว้ หาก
ว่ากายบยะชุภปู้ตือหุ้ธธั้ธไณ้เยีมกธัณบยะชุภเฝยาะปู้ตือ
หุ้ธย้องขอให้กายบยะชุภเบ็ธอัธยะงันไบหากว่ากาย
บยะชุภปู้ตือหุ้ธธั้ธภิใช่เบ็ธกายเยีมกบยะชุภเฝยาะเฝยาะ
ปู้ตือหุ้ธย้องขอให้คฒะกยยภกายธัณบยะชุภใหภ่ แฤะให้
ส่งหธังสือธัณบยะชุภไบมังปู้ตือหุ้ธไภ่ธ้อมกว่า 7 วัธ 
ก่อธวัธบยะชุภ ใธกายบยะชุภคยั้งหฤังธี้ไภ่นังคันว่า
จะด้องคยนองค์บยะชุภ 
 

ข้อ 36. ใธกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธไภ่ว่าจะเบ็ธกายบยะชุภณ้วมดธเองหยือ
เบ็ธกายบยะชุภป่าธสื่ออิเฤ็กถยอธิกส์ ด้องภีปู้ตือหุ้ธแฤะปู้ยันภอนฉัธถะ
จากปู้ตือหุ้ธ (ต้าภี) ภาบยะชุภไภ่ธ้อมกว่า 25 คธ แฤะด้องภีหุ้ธธัน
ยวภกัธไณ้ไภ่ธ้อมกว่า 1 ใธ 3 ของจ าธวธหุ้ธถี่จ าหธ่ามไณ้ถั้งหภณ หยือภี
ปู้ตือหุ้ธแฤะปู้ยันภอนฉัธถะจากปู้ตือหุ้ธ  (ต้าภี) ภาบยะชุภไภ่ธ้อมกว่ากึ่ง
หธึ่งของจ าธวธปู้ตือหุ้ธถั้งหภณ แฤะด้องภีหุ้ธธันยวภกัธไณ้ไภ่ธ้อมกว่า 1 
ใธ 3 ของจ าธวธหุ้ธถี่จ าหธ่ามไณ้ถั้งหภณ ใธกยฒีถี่ภี ปู้ตือหุ้ธธ้อมกว่า 
25 คธ จึงจะเบ็ธองค์บยะชุภ 
 
ใธกยฒีถี่ภีกายบยะชุภป่าธสื่ออิเฤ็กถยอธิกส์  กายณ าเธิธกายจะด้อง
เบ็ธไบดาภหฤักเกฒฐ์แฤะวิทีกายดาภถี่กญหภามก าหธณ 
 
ใธกยฒีถี่บยากฎว่ากายบยะชุภปู้ตือหุ้ธคยั้งใณเภื่อฤ่วงเวฤาธันไบแฤ้วตึง 
1 ชั่วโภง จ าธวธปู้ตือหุ้ธซึ่งภาเข้าย่วภบยะชุภ ไภ่คยนองค์บยะชุภดาภถี่
ก าหธณไว้ หากว่ากายบยะชุภปู้ตือหุ้ธธั้ธไณ้เยีมกธัณบยะชุภเฝยาะปู้ตือ
หุ้ธย้องขอให้กายบยะชุภเบ็ธอัธยะงันไบหากว่ากายบยะชุภปู้ตือหุ้ธธั้ธ
ภิใช่เบ็ธกายเยีมกบยะชุภเฝยาะปู้ตือหุ้ธย้องขอให้คฒะกยยภกายธัณ
บยะชุภใหภ่ แฤะให้ส่งหธังสือธัณบยะชุภไบมังปู้ตือหุ้ธไภ่ธ้อมกว่า 7 วัธ 
ก่อธวัธบยะชุภ ใธกายบยะชุภคยั้งหฤังธี้ไภ่นังคันว่าจะด้องคยนองค์
บยะชุภ 

 
วายะถี ่8   ฝจิายฒาเยือ่งอืธ่ ๆ (ตา้ภ)ี 
 

ข้อเถ็จจยิงแฤะเหดุปฤ: ดาภนถนัญญัดิภาดยา 105 แห่งฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธจ ากัณ ฝ.ศ. 2535 ไณ้ก าหธณไว้ว่า               
“ปู้ตือหุ้ธซึ่งภีหุ้ธธันยวภกัธไณ้ไภ่ธ้อมกว่าหธึ่งใธสาภของจ าธวธหุ้ธถี่จ าหธ่ามไณ้ถั้งหภณ จะขอให้                
ถี่บยะชุภฝิจายฒาเยื่องอื่ธธอกจากถี่ก าหธณไว้ใธหธังสือธัณบยะชุภอีกก็ไณ้” 

 
ควาภเห็ธคฒะกยยภกาย:   คฒะกยยภกายนยิษัถให้ควาภส าคัญใธกายจัณบยะชุภปู้ตือหุ้ธ ยวภตึงสิถทิแฤะควาภเถ่าเถีมภกัธ               

ของปู้ตือหุ้ธ ณ้วมเจดธ์จ าธงค์ณังกฤ่าว ปู้ตือหุ้ธควยภีสิถทิถี่จะย่วภเสธอวายะส าหยันกายบยะชุภ              
ปู้ตือหุ้ธ จึงเห็ธควยให้เบิณยันเยื่องจากปู้ตือหุ้ธใธกายเสธอวายะกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธฤ่วงหธ้าใธช่วง
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เณือธดุฤาคภ - ทัธวาคภ ของถุกบี โณมป่าธถางเว็นไซด์ของนยิษัถอม่างไภ่เบ็ธถางกาย ก่อธถี่ปู้ตือหุ้ธ
จะจัณถ าเบ็ธ   หธังสือตึงคฒะกยยภกายนยิษัถใธฟามหฤัง แฤะหฤังจากถี่คฒะกยยภกายฝิจายฒาเยื่อง
ถี่ปู้ตือหุ้ธเสธอ โณมภีภดิไภ่นยยจุเบ็ธวายะกายบยะชุภ จะแจ้งให้ปู้ตือหุ้ธถยานฝย้อภเหดุปฤป่าธ
เว็นไซด์ของนยิษัถ แฤะป่าธช่องถางเปมแฝย่ของดฤาณหฤักถยัฝม์ฯ ก่อธกายบยะชุภ แฤะแจ้งถี่บยะชุภ
ปู้ตือหุ้ธอีกคยั้งใธวัธบยะชุภ ถั้งธี้ใธกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธบยะจ าบี 2562 ธี้ ไภ่ภีปู้ตือหุ้ธเสธอวายะก่อธ
กายบยะชุภปู้ตือหุ้ธใธคยั้งธี้แด่อม่างใณคฒะกยยภกายนยิษัถไณ้ก าหธณวิทีบฎินัดิใธกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธ 
เฝื่อสิถทิแฤะควาภเถ่าเถีมภกัธของปู้ตือหุ้ธจึงไณ้เบิณโอกาสให้ปู้ตือหุ้ธไณ้ส่งค าตาภฤ่วงหธ้าแฤะกายให้
ปู้ตือหุ้ธไณ้เสธอชื่อนุคคฤเฝื่อณ ายงด าแหธ่งกยยภกายฤ่วงหธ้าก่อธวัธบยะชุภปู้ตือหุ้ธใธช่วงเวฤา
เณีมวกัธกันกายเสธอวายะกายบยะชุภณังกฤ่าว โณมคฒะกยยภกายฝิจายฒาดอนค าตาภของปู้ตือหุ้ธ
ป่าธเว็นไซด์ของนยิษัถ แฤะแจ้งให้ปู้ตือหุ้ธยันถยานอีกคย้ังใธวัธบยะชุภ 

 

จึงขอเยีมธเชิญถ่าธปู้ตือหุ้ธเข้าย่วภบยะชุภดาภวัธ เวฤา แฤะสตาธถี่ณังกฤ่าว โณมฝย้อภเฝยีมงกัธ ซึ่งนยิษัถฯ จะเบิณยันฤงถะเนีมธ 
ด้ังแด่เวฤา 13.00 ธ. ส าหยันปู้ตือหุ้ธถี่บยะสงค์จะเข้าย่วภบยะชุภณ้วมดธเองใธคยั้งธี้ กยุฒาธ านัดยบยะจ าดัวบยะชาชธ หยือนัดยบยะจ าดัว
ข้ายาชกาย หยือในขันขี่ภาแสณงเฝื่อสิถทิใธกายเข้าย่วภบยะชุภ หากเบ็ธปู้ตือหุ้ธถี่เบ็ธธิดินุคคฤ กยุฒาธ าหธังสือยันยองฝย้อภยันยองส าเธา              
ให้ตูกด้อง 

 

หากปู้ตือหุ้ธถ่าธใณบยะสงค์จะแด่งด้ังนุคคฤอื่ธให้เข้าย่วภบยะชุภ แฤะออกเสีมงแถธใธกายบยะชุภ โบยณกยอกข้อควาภแฤะ            
ฤงฤามภือชื่อใธหธังสือภอนฉัธถะถี่แธนภาธี้ แฤะบิณอากยแสดภบ์โณมตูกด้องเยีมนย้อม ส าหยันปู้ยันภอนฉัธถะถี่จะเข้าย่วภบยะชุภจะด้องธ า
เอกสายหยือหฤักฏาธเฝื่อแสณงดธใธกายเข้าย่วภบยะชุภปู้ตือหุ้ธ ดาภยามฤะเอีมณถี่แจ้ งไว้ใธสิ่งถี่ส่งภาณ้วมฤ าณันถี่ 3 แฤะส่งภอนให้
เฤขาธุกายนยิษัถก่อธ ปู้ยันภอนฉัธถะเข้าย่วภบยะชุภ 

 

เฝื่อเบ็ธกายยักษาสิถทิแฤะปฤบยะโมชธ์ของปู้ตือหุ้ธ ใธกยฒีถี่ปู้ตือหุ้ธไภ่สาภายตเข้าย่วภบยะชุภณ้วมดธเองไณ้ แด่ภีควาภบยะสงค์            
จะภอนฉัธถะให้กยยภกายอิสยะของนยิษัถฯ ฤงภดิแถธโบยณกยอกข้อควาภใธหธังสือภอนฉัธถะ แฤะยะนุชื่อ  ธามวียะชัม ดัธดิกุฤ   
กยยภกายอิสยะแฤะบยะทาธคฒะกยยภกายดยวจสอนของนยิษัถฯ หยือ ธางยวิฏา ฝงศ์ธุชิด กยยภกายอิสยะแฤะกยยภกายดยวจสอนของ
นยิษัถฯ หยือ ธามจ าธงค์ วัฑธเกส กยยภกายอิสยะแฤะกยยภกายดยวจสอนของนยิษัถฯ เบ็ธปู้ยันภอนฉัธถะ แฤะโบยณส่งหธังสือภอนฉัธถะ
ณังกฤ่าวฝย้อภเอกสายบยะกอนภาถี่ นยิษัถ แฝยธณ้า จิวเวฤย่ี จ ากัณ (ภหาชธ) ส าธักงาธเฤขาธุกายนยิษัถ เฤขถี่ 28 ซอมนางธา-ดยาณ 28 
แขวงนางธาใด้ เขดนางธา กยุงเถฝภหาธคย 10260 แฤะให้ตึงนยิษัถฯ ก่อธวัธถี่ 16 กยกฎาคภ 2563 จักเบ็ธฝยะคุฒม่ิง  
 

ส าหยันบยะชุภสาภัญปู้ตือหุ้ธบี 2562 นยิษัถฯ ขอสงวธสิถทิใธกายไภ่แจกของช าย่วมให้แก่ปู้ตือหุ้ธซึ่งเบ็ธไบดาภธโมนามด่อด้าธ       
กายคอย์ยับชั่ธของนยิษัถฯ อม่างไยก็ดาภ นยิษัถฯ มังคงจัณอาหายว่างไว้เฤี้มงยันยองส าหยันปู้ตือหุ้ธหยือปู้ยันภอนฉัธถะ ถี่ภาย่วภบยะชุภ  

 

ขอแสณงควาภธันตือ 
  
 

                             สุธัธถา    เดีมสุวยยฒ์ 
                                กยยภกายนยิษัถ 
 

 ส าธกังาธเฤขาธกุายนยษิัถ  
     ธามณุษิด จงสุถทธาภฒี  โถย. 0-2769-9431 (สามดยง), 0-2769-9999 หยือ 0-2361-3311 ด่อ 431 
     ธางสาวฝัชยฝย สอธศิยิ  โถย. 0-2769-9403 (สามดยง), 0-2769-9999 หยือ 0-2361-3311 ด่อ 403 
     ธางสาวสกาวเณือธ ศยีเธดย โถย. 0-2769-9436 (สามดยง), 0-2769-9999 หยือ 0-2361-3311 ด่อ 436 



   

                                                                                          นยษิถั แฝยธณ้า จวิเวฤยี ่จ ากณั (ภหาชธ) 
                                                                         เอกสายกายบยะชุภสาภัญปูต้ือหุ้ธบยะจ าบี 2562                   หธ้าถี่  8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสายบยะกอนกายฝจิายฒา 
วายะถี ่3-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   

                                                                                          นยษิถั แฝยธณ้า จวิเวฤยี ่จ ากณั (ภหาชธ) 
                                                                         เอกสายกายบยะชุภสาภัญปูต้ือหุ้ธบยะจ าบี 2562                   หธ้าถี่  9 

 

 
 

เอกสายบยะกอนกายฝจิายฒาวายะถี ่3 
 

 
 

ข้อภูฤเบยีมนเถีมนเงิธบัธปฤ บยะจ าบี 2558 – 2562 
 
 

 

ยามฤะเอมีณกายจา่มเงธิบธัปฤ  บ ี2562 
บถีี่เสธอ บ ี2561 บ ี2560 บ ี2559 บ ี2558 

1. ก าไย(ขาณถุธ) ส่วธถี่เบ็ธของปู้ตือหุ้ธของนยิษัถฯ (ฤ้าธนาถ) (508.11) 48.35 (419.25) (1.32) 67.05 
2. ก าไยสะสภของนยิษัถ โณมใช้ก าไยสุถทิบยะจ าบี 2555  (ฤ้าธนาถ) 414.27 - - - - 
3. จ าธวธหุ้ธถี่จ่ามเงิธบัธปฤ (ฤ้าธหุ้ธ) 486.71 - - - 402.39 
4. เงิธบัธปฤจ่ามด่อหุ้ธ (นาถ : หุ้ธ) 0.10 - - - 0.15 
5. ยวภเบ็ธเงิธบัธปฤถี่จ่ามถั้งสิ้ธ (ฤ้าธนาถ) 48.67 - - - 20.12 

สัณส่วธกายจ่ามเงิธบัธปฤยวภ (Dividend Payout) (%) 11.75% - - - 30.01% 
 

 หภามเหดุ : ภดิถีบ่ยะชุภคฒะกยยภกายนยิษัถฯ คย้ังถี่ 14/2550 เภื่อวัธถี่ 18 ภิตุธามธ 2550 ภีภดิเกี่มวกันธโมนามกายจ่าม 
เงิธบัธปฤให้แก่ปู้ตือหุ้ธไภ่เกิธย้อมฤะ 60 ของก าไยสุถทิจากงนกายเงิธเฉฝาะกิจกาย 

     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

                                                                                          นยษิถั แฝยธณ้า จวิเวฤยี ่จ ากณั (ภหาชธ) 
                                                                         เอกสายกายบยะชุภสาภัญปูต้ือหุ้ธบยะจ าบี 2562                   หธ้าถี่  10 

 

 
 

         เอกสายบยะกอนกายฝจิายฒาวายะถี ่4 
 

 

บยะวัดกิยยภกายถีอ่อกดาภวายะเสธอใหปู้ต้อืหุธ้เฤอืกดัง้เข้าณ ายงด าแหธง่กยยภกายอกีคยัง้หธึง่ 
 

ชือ่ – ธาภสกุฤ ธางสธุธัถา เดมีสุวยยฒ ์  (กยยภกายปูก้อ่ดัง้นยษิถั) 
บยะเฟถกยยภกายถีเ่สธอเฤอืกดั้ง กยยภกายถี่ไภ่เบ็ธปู้นยิหาย 
ด าแหธง่บจัจนุธั กยยภกายนยิษัถ (กยยภกายปู้ภีอ าธาจฤงธาภ) 
อาม ุ 70   บี 
สัญชาด ิ ไถม 
กายศกึษา  Ordinary National Diploma in Business Studies from Westminster University, 

England 

กายอนยภเกีม่วกนันถนาถหธา้ถีแ่ฤะถกัษะ
กายเบธ็กยยภกาย 

 บยะกาศธีมนัดยหฤักสูดย Director Certificate Program (DCP) ยุ่ธ 22/2545 
สภาคภส่งเสยิภสตานัธกยยภกายนยิษัถไถม (IOD) 

 หฤักสูดยปู้นยิหายยะณันสูง สตานัธวิถมากายดฤาณถุธ ยุ่ธถี่ 11 (วดถ. 11) 
วธัถีไ่ณย้นัแดง่ดัง้เบธ็กยยภกายคยัง้แยก  แด่งดั้งเภื่อวัธถี่ 6 ภิตุธามธ 2533 (ฒ วัธถี่จณถะเนีมธกันดฤาณหฤักถยัฝม์ฯ) 
วธัถีไ่ณย้นัแดง่ดัง้กฤนัเขา้เบธ็กยยภกาย
ฤ่าสณุ 20 เภษามธ 2560 

จ าธวธวายะถีณ่ ายงด าแหธง่ 3 บ ี(2561-2563) ต้าไณ้ยันกายอธุภัดิใธคยั้งธี้ยวภเบ็ธ 30 บี 
กายตอืหุธ้ใธนยษิถั 
(ฒ วธัถี ่30 ทธัวาคภ 2562) 

26,261,727 หุ้ธ คิณเบ็ธย้อมฤะ 5.68 ของถุธถี่ช ายะแฤ้ว 
(ยวภกายตือหุ้ธของคู่สภยส) 

กายณ ายงด าแหธง่ใธนยษิัถจณถะเนมีธอืธ่ ไภ่ภี 
กายณ ายงด าแหธง่ใธกจิกายอืธ่  
(ถีไ่ภใ่ชน่ยษิถัจณถะเนีมธ) 

 บยะทาธกยยภกายใธกฤุ่ภแฝยธณ้าฯ 1 นยิษัถ 
 กยยภกายใธกฤุ่ภแฝยธณ้าฯ 7 นยิษัถ 
 กยยภกาย นยิษัถ นยจิวิว จ ากัณ 
 อุบธามกสภาคภโกฤนอฤ คอภแฝ็ก แห่งบยะเถศไถม 

กายณ ายงด าแหธง่ใธกจิกายถีแ่ขง่ขธั
เกี่มวเธือ่งกนัทยุกจิของนยษิถัถีอ่าจถ าให้
เกณิควาภขณัแมง้ถางปฤบยะโมชธ์ 

ไภ่ภี 

บยะสนกายฒถ์ างาธ  อุบธามกสภาคภนยิษัถจณถะเนีมธ 
 กยยภกายสภาคภนยิษัถจณถะเนีมธ 

กายเขา้บยะชภุใธบ ี2562 
   บยะชุภคฒะกยยภกายนยิษัถ                         10 คย้ัง เข้าย่วภบยะชุภ 10 คย้ัง 
   คฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ      2 คย้ัง เข้าย่วภบยะชุภ   2 คย้ัง 

ขอ้ฝฝิาถถางกญหภาม ไภ่ภี 
หฤกัเกฒฐก์ายสยยหากยยภกาย คฒะกยยภกายนยิษัถไณ้ฝิจายฒาดาภควาภเห็ธของคฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณ

ค่าดอนแถธแฤ้วเห็ธว่าธางสุธัธถา เดีมสุวยยฒ์ เบ็ธปู้ภีคุฒสภนัดิคยนต้วธดาภถี่ไณ้
ก าหธณไว้ดาภกญหภามถี่เกี่มวข้อง 



   

                                                                                          นยษิถั แฝยธณ้า จวิเวฤยี ่จ ากณั (ภหาชธ) 
                                                                         เอกสายกายบยะชุภสาภัญปูต้ือหุ้ธบยะจ าบี 2562                   หธ้าถี่  11 

 

 
 
 

 
 

ชือ่ – ธาภสกุฤ ธางบยาฒ ี คุฒบยะเสยฏิ (กยยภกายปูก้อ่ดัง้นยษิถั) 
บยะเฟถกยยภกายถีเ่สธอเฤอืกดั้ง กยยภกายถี่เบ็ธปู้นยิหาย 
ด าแหธง่บจัจนุธั  กยยภกายนยิษัถ  (กยยภกายปู้ภีอ าธาจฤงธาภ) 

 บยะทาธกยยภกายนยิหายกฤุ่ภ 
 กยยภกายปู้จัณกาย (สามดฤาณ) 
  กยยภกายกายเงิธแฤะนยิหายควาภเสี่มง 
  กยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ 

อาม ุ 67   บี 
สัญชาด ิ ไถม 
กายศกึษา  Business Studies Course from Ealing Technical College, London, 

England 
กายอนยภเกีม่วกนันถนาถหธา้ถีแ่ฤะถกัษะกาย
เบธ็กยยภกาย 

 หฤักสูดย Director Accreditation Program (DAP) ยุ่ธ 26/2547 สภาคภ
ส่งเสยิภสตานัธกยยภกายนยิษัถไถม (IOD) 

วธัถีไ่ณย้นัแดง่ดัง้เบธ็กยยภกายคยัง้แยก  แด่งดั้งเภื่อวัธถี่ 6 ภิตุธามธ 2533(ฒ วัธถี่จณถะเนีมธกันดฤาณหฤักถยัฝม์ฯ) 
วธัถีไ่ณย้นัแดง่ดัง้กฤนัเขา้เบธ็กยยภกายฤา่สณุ 20 เภษามธ 2560 
จ าธวธวายะถีณ่ ายงด าแหธง่ 3 บ ี(2561-2563) ต้าไณ้ยันกายอธุภัดิใธคยั้งธี้ยวภเบ็ธ 30 บี 
กายตอืหุธ้ใธนยษิถั 
(ฒ วธัถี ่30 ทธัวาคภ 2562) 

11,561,706 หุ้ธ คิณเบ็ธย้อมฤะ 2.50 ของถุธถี่ช ายะแฤ้ว 
(ยวภกายตือหุ้ธของคู่สภยส) 

กายณ ายงด าแหธง่ใธนยษิัถจณถะเนมีธอืธ่ ไภ่ภี 
กายณ ายงด าแหธง่ใธกจิกายอืธ่  
(ถีไ่ภใ่ชน่ยษิถัจณถะเนีมธ)  กยยภกายใธกฤุ่ภแฝยธณ้าฯ 2 นยิษัถ 

กายณ ายงด าแหธง่ใธกจิกายถีแ่ขง่ขธัเกีม่วเธือ่ง
กนัทยุกจิของนยษิถัถีอ่าจถ าให้เกณิควาภขณัแมง้
ถางปฤบยะโมชธ ์

ไภ่ภี 

บยะสนกายฒถ์ างาธ - 

กายเขา้บยะชภุใธบ ี2562 
 บยะชุภคฒะกยยภกายนยิษัถ                     10 คย้ัง เข้าย่วภบยะชุภ  8 คย้ัง 
 คฒะกยยภกายกายนยิหายกฤุ่ภ                  12 คย้ัง เข้าย่วภบยะชุภ 12 คย้ัง 

  คฒะกยยภกายกายเงิธแฤะนยิหายควาภเสี่มง    4 คย้ัง เข้าย่วภบยะชุภ  4 คย้ัง 
  คฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ   2 คย้ัง เข้าย่วภบยะชุภ 2 คย้ัง 
ขอ้ฝฝิาถถางกญหภาม ไภ่ภี 
หฤกัเกฒฐก์ายสยยหากยยภกาย คฒะกยยภกายนยิษัถไณ้ฝิจายฒาดาภควาภเห็ธของคฒะกยยภกายสยยหาแฤะ

ก าหธณค่าดอนแถธแฤ้วเห็ธว่าธางบยาฒี คุฒบยะเสยิฏ เบ็ธปู้ภีคุฒสภนัดิ
คยนต้วธดาภถี่ไณ้ก าหธณไว้ดาภกญหภามถี่เกี่มวข้อง 
 



   

                                                                                          นยษิถั แฝยธณ้า จวิเวฤยี ่จ ากณั (ภหาชธ) 
                                                                         เอกสายกายบยะชุภสาภัญปูต้ือหุ้ธบยะจ าบี 2562                   หธ้าถี่  12 

 

 

ชือ่ – ธาภสกุฤ ธามจ าธงค ์ วฑัธเกส  
บยะเฟถกยยภกายถีเ่สธอเฤอืกดั้ง กยยภกายอิสยะ 
ด าแหธง่บจัจนุธั  กยยภกายอิสยะ  

 กยยภกายดยวจสอน 
อาม ุ 68 บ ี
สัญชาด ิ ไถม 
กายศกึษา  บยิญญาดยี ฝาฒิชมศาสดย์นัฒฐิด จุฬาฤงกยฒ์ภหาวิถมาฤัม ฝ.ศ. 2517 

  บยิญญาโถ MBA, University of Central Missouri, 1982 (ฝ.ศ. 2525) 
 บยิญญาเอกจนฟาคนังคันหฤักสูดยยัฏศาสดยณุษญีนัฒถิด 

ภหาวิถมาฤัมทยยภศาสดย์ ฝ.ศ. 2549  (ออกโณมไภ่ถ าวิถมาธิฝธท์) 
 บยะกาศธีมนัดย ฟาษาอังกรษขั้ธสูง  (เกีมยดิธิมภ) สตานัธนัฒฐิดฝัฑธนยิหาย
ศาสดย์ ฝ.ศ. 2518 

  ธิดิศาสดย์ ฟาคนัฒฐิด ภหาวิถมาฤัมทยยภศาสดย์ (ฝ.ศ. 2521-2524 จนหฤักสูดย
บีถี่ 3 ไบเยีมธด่อหฤักสูดยนยิหายทุยกิจใธสหยัฏอเภยิกา)  

กายอนยภเกีม่วกนันถนาถหธา้ถีแ่ฤะถกัษะ
กายเบธ็กยยภกาย 

  บยะกาศธีมนัดยหฤักสูดย Director Certification Program (DCP) ยุ่ธถี่ 5/2544,                   
Audit Committee Program ยุ่ธถี่ 1/2545, Audit Committee Refreshers’ Course 
2548, Chartered Director ยุ่ธถี่ 1/2550 สภาคภส่งเสยิภสตานัธกยยภกายนยิษัถ
ไถม (IOD)   

 บยะกาศธีมนัดยหฤักสูดย ปู้นยิหายยะณันสูง สตานัธวิถมากายดฤาณถุธ (วดถ.)              
ยุ่ธถี่ 6  

 Tactical Training in Hostage Rescues, US Marshal Service, Department of 
Justice, Baton Rouge, Louisiana, USA, 1990 (ฝ.ศ. 2533) 

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

 

วธัถีไ่ณย้นัแดง่ดัง้เบธ็กยยภกายคยัง้แยก แด่งดั้งเภื่อวัธถี่ 25 ภีธาคภ 2557 
วธัถีไ่ณย้นัแดง่ดัง้กฤนัเขา้เบธ็กยยภกาย
ฤ่าสณุ 20 เภษามธ 2560 

จ าธวธวายะถีณ่ ายงด าแหธง่ 3 บ ี(2561-2563) ต้าไณ้ยันกายอธุภัดิใธคยั้งธี้ยวภเบ็ธ 6 บี 
กายตอืหุธ้ใธนยษิถั 
(ฒ วธัถี ่30 ทธัวาคภ 2562) 

92,200 หุ้ธ คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.02  ของถุธถี่ช ายะแฤ้ว 
 

กายณ ายงด าแหธง่ใธนยษิัถจณถะเนมีธอืธ่  บยะทาธกยยภกายดยวจสอน  นภจ. แอฤณีซี เณ็ธถัฤ   
กายณ ายงด าแหธง่ใธกจิกายอืธ่  
(ถีไ่ภใ่ชน่ยษิถัจณถะเนีมธ) 

 กยยภกายอิสยะ นภจ.ทธาคายไถมเคยณิดเฝื่อยามม่อม 
 กยยภกาย สภาคภส่งเสยิภปู้ฤงถุธไถม 

กายณ ายงด าแหธง่ใธกจิกายถีแ่ขง่ขธั
เกี่มวเธือ่งกนัทยุกจิของนยษิถัถีอ่าจถ าให้
เกณิควาภขณัแมง้ถางปฤบยะโมชธ์ 

- ไภ่ภี - 
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บยะสนกายฒถ์ างาธ  กยยภกายปู้จัณกาย นยิษัถย่วภถุธทธาคายไถมฝาฒิชม์  

   - Siam Commercial Link ย่วภถุธยะหว่างนยิษัถวิจัม The Management Link กัน 
ท.ไถมฝาฒิชม ์

   - Science Commercial Link ย่วภถุธ ท.ไถมฝาฒิชม์แฤะ สวถช. (NSTDA) 
   - SCB Technology กิจกายถุธย่วภเสี่มง ของ ท.ไถมฝาฒิชม์ 
 ปู้จัณกายก่อด้ัง (Founding Manager) Business Advisory Center เฝื่อกิจกาย 

SMEs สตานัธคีธัธแห่งเอเชีม (Kenan Institute Asia Foundation) ณ้วมกาย
สธันสธุธของ USAID  

 บยะทาธกยยภกายดยวจสอน นภจ. อิธถยบยะกัธฟัม (2543-2557) 
 บยะทาธกยยภกายดยวจสอน นภจ.ไถมคาย์ณิพ บยะกัธชีวิด (2552-2557) 
 กยยภกายนยิหาย อุถมาธวิถมาศาสดย์ ส าธักงาธฝัฑธาวิถมาศาสดย์แฤะเถคโธโฤมี
แห่งชาดิ (สวถช.) 

 ถี่บยึกษาส าธักนยิกายวิชากาย ภหาวิถมาฤัมภหิณฤ  
 กยยภกายดยวจสอน นภจ. อิธเดอย์ไฤพ์ จอธห์ธ แฮธข็อค บยะกัธชีวิด จ ากัณ 
(2543-2552) 

 อาจายม์โคยงกายนัฒฐิดศึกษา คฒะภธุษมศาสดย์ ภหาวิถมาฤัมยาภค าแหง  
 เจ้าหธ้าถี่ วัฑธทยยภ องค์กายข่าวสายสหยัฏ กยะถยวงกายด่างบยะเถศสหยัฏ              
กยุงวอชิงดัธ  

 อาจายม์วิชากายบยะกัธฟัม คฒะวิถมากายจัณกาย ภหาวิถมาฤัมสงขฤาธคยิธถย์  
 ปู้จัณกายศูธม์วิชากาย นจก. อิธเดอย์ไฤพ์ บยะกัธชีวิด   

กายเขา้บยะชภุใธบ ี2562  คฒะกยยภกายนยิษัถ                                  10 คย้ัง เข้าย่วภบยะชุภ 10 คย้ัง 
 คฒะกยยภกายดยวจสอน                               4 คย้ัง เข้าย่วภบยะชุภ  4  คย้ัง 

ขอ้ฝฝิาถถางกญหภาม ไภ่ภี 
หฤกัเกฒฐก์ายสยยหากยยภกาย คฒะกยยภกายนยิษัถไณ้ฝิจายฒาดาภควาภเห็ธของคฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณ

ค่าดอนแถธแฤ้วเห็ธว่าธามจ าธงค์ วัฑธเกส เบ็ธปู้ภีคุฒสภนัดิคยนต้วธดาภถี่ไณ้
ก าหธณไว้ดาภกญหภามถี่เกี่มวข้อง 
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บริษัท แพรนดา จิวเวลร่ี จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระไวเทียบเทาขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมายถึง “กรรมการอิสระ” ท่ีมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน        

รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเกี่ยวของของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย 
 2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุม 
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะ
ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ียื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ท้ังนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึง
กรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือท่ีปรึกษา ของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา คูสมรส          
พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอ
ใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม 
ของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัยหรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ียื่นคําขออนุญาตตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและ          
ตลาดหลักทรัพย 

ความสัมพันธทางธุรกิจใหรวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย 
รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปน
หลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหน้ีท่ีตองชําระตออีกฝายหน่ึง ต้ังแตรอยละ
สามของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือต้ังแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ท้ังนี้การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวให
เปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการท่ี
เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแตในการพิจารณาภาระหน้ีดังกลาวใหนับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย         
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยูเวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
กอนวันท่ียื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับ
คาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และ   
ไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว 
ไมนอยกวาสองปกอนวันท่ียื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน 
 7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน          
ผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 
 

คาํนยิามกรรมการอสิระของบรษิทั แพรนดา จวิเวลรี ่จาํกดั (มหาชน) 
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 8. ไภ่บยะกอนกิจกายถี่ภีสฟาฝอม่างเณีมวกัธแฤะเบ็ธกายแข่งขัธถี่ภีธัมกันกิจกายของนยิษัถ หยือนยิษัถม่อม หยือไภ่เบ็ธหุ้ธส่วธ               
ถี่ภีธัมใธห้างหุ้ธส่วธ หยือเบ็ธกยยภกายถี่ภีส่วธย่วภนยิหายงาธ ฤูกจ้าง ฝธักงาธ ถี่บยึกษาถี่ยันเงิธเณือธบยะจ าหยือตือหุ้ธเกิธย้อมฤะหธึ่ง
ของจ าธวธหุ้ธถี่ภีสิถทิออกเสีมงถั้งหภณของนยิษัถอื่ธซึ่งบยะกอนกิจกายถี่ภีสฟาฝอม่างเณีมวกัธแฤะเบ็ธกายแข่งขัธถี่ภีธัมกันกิจกาย             
ของนยิษัถ หยือนยิษัถม่อม  

9. ไภ่ภีฤักษฒะอื่ธใณถี่ถ าให้ไภ่สาภายตให้ควาภเห็ธอม่างเบ็ธอิสยะเกี่มวกันกายณ าเธิธงาธของนยิษัถ 
ฟามหฤังไณ้ยันกายแด่งด้ังให้เบ็ธกยยภกายอิสยะถี่ภีฤักษฒะเบ็ธไบดาภวยยคหธึ่ง (1) ตึง (9) แฤ้ว กยยภกายอิสยะอาจไณ้ยัน

ภอนหภามจากคฒะกยยภกายให้ดัณสิธใจใธกายณ าเธิธกิจกายของนยิษัถ นยิษัถใหญ่ นยิษัถม่อม นยิษัถย่วภ นยิษัถม่อมฤ าณันเณีมวกัธ                        
ปู้ตือหุ้ธยามใหญ่หยือปู้ภีอ าธาจควนคุภของนยิษัถ โณมภีกายดัณสิธใจใธยูบแนนขององค์คฒะ (collective decision) ไณ้ 
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         เอกสายบยะกอนกายฝจิายฒาวายะถี ่5 
 
 

 

คา่ดอนแถธคฒะกยยภกายนยษิถั 
                         หธ่วม: ฤ้าธนาถ 

ยามชือ่ 

ค่าดอนแถธกยยภกาย  

ด าแหธง่ 
คฒะกยยภกาย
นยษิถั (เงธิเณอืธ
แฤะโนธสั) 

คฒะกยยภกาย
ดยวจสอน 

(เงธิบยะจ าด าแหธง่
แฤะโนธสั) 

ยวภ 
 

1. ธามบยีณา เดีมสุวยยฒ์ บยะทาธกยยภกายนยิษัถ 3.052  3.052 
2. ธางบยะฝีย์ สยไกยกิดิกูฤ กยยภกายนยิษัถ/ กยยภกายกายเงิธ

แฤะนยิหายควาภเสี่มง/ กยยภกาย
สยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ 

1.586  1.586 

3. ธางสุธัธถา เดีมสุวยยฒ์  กยยภกายนยิษัถ/ กยยภกายสยยหา
แฤะก าหธณค่าดอนแถธ 

1.507  1.507 

4. ธามวียะชัม ดัธดิกุฤ กยยภกายอิสยะ/ บยะทาธกยยภกาย
ดยวจสอน/ บยะทาธกยยภกายสยยหา
แฤะก าหธณค่าดอนแถธ 

 0.780 0.780 

5. ธางยวิฏา   ฝงศ์ธุชิด กยยภกายอิสยะ/ กยยภกายดยวจสอน  0.520 0.520 
6. ธามจ าธงค์   วัฑธเกส  กยยภกายอิสยะ/ กยยภกายดยวจสอน  0.520 0.520 

ยวภคา่ดอนแถธกยยภกาย 6.145 1.820 7.965 
 

 

 

  หภามเหดุ : ส าหยันกยยภกายนยิษัถถี่เหฤืออีก 3 ถ่าธไณ้ยันค่าดอนแถธใธฏาธะณ ายงด าแหธ่งเบ็ธกยยภกายนยิหาย 
 
  คา่ดอนแถธยวภของกยยภกายนยหิายแฤะปูน้ยหิาย 
 

 

 ฤกัษฒะคา่ดอนแถธ จ าธวธ (ยาม) ยวภจ าธวธเงธิ  
(ฤา้ธนาถ) 

กยยภกายนยิหายแฤะปู้นยิหาย เงิธเณือธ แฤะโนธัส 6 21.995 
 

หภามเหดุ : 1. ภีกยยภกายนยิษัถถี่ไณ้ยันค่าดอนแถธใธฏาธะกยยภกายนยิหาย จ าธวธ 4 ยาม 
    2. ค่าดอนแถธณังกฤ่าวไภ่ยวภค่าดอนแถธของปู้จัณกายผ่ามนัญชีแฤะกายเงิธ 

 

 คฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธเสธอค่าดอนแถธของคฒะกยยภกายนยิษัถใธบี 2563 (บีถี่เสธอ) ซึ่งไณ้ฝิจายฒา
จากปฤบยะกอนกายของนยิษัถ แฤะควาภเหภาะสภกันฟายะหธ้าถี่ ควาภยันปิณชอน ปฤงาธ แฤะปฤบยะโมชธ์ถี่ไณ้ยันจากกยยภกาย                     
ใธแด่ฤะถ่าธ  โณมค่าดอนแถธกยยภกายใธวงเงิธไภ่เกิธ 12.0 ฤ้าธนาถ ซึ่งเถ่ากันบี 2562 

 
 
 

ยามงาธคา่ดอนแถธคฒะกยยภกายนยษิถั แฤะคฒะกยยภกายนยหิายกฤุภ่ บ ี2562 
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เอกสายบยะกอนกายฝจิายฒาวายะถี ่6 
 

ขอ้ภฤูเบยมีนเถมีนคา่สอนนญัช ีบยะจ าบ ี2561 - 2563 
 

                                           หธ่วม : นาถ 
 บ ี2563 (บถีี่เสธอ) บ ี2562 บ ี2561 

ค่าสอนนญัช ี ไภ่เกิธ 3,400,000 ไภ่เกิธ 
3,140,000 ไภ่เกิธ 2,830,000 

ค่านยิกายอื่ธ    
 - ค่าดยวจสอนนัดยส่งเสยิภกายฤงถุธ  - 120,000 120,000 

- ค่าดยวจสอนยามกายกายออกหุ้ธกู้แบฤงสฟาฝ 
กายออกในส าคัญแสณงสิถทิถี่จะซื้อหุ้ธสาภัญเฝิ่ภ
ถุธ แฤะกายออกในส าคัญแสณงสิถทิถี่จะซื้อหุ้ธ
สาภัญให้แก่กยยภกายแฤะฝธักงาธของนยิษัถ 

- - 50,000 

- ค่าสอนถาธปฤกยะถนจากภาดยฏาธยามงาธถาง
กายเงิธ L เยื่องยามไณ้จากสัญญาถี่ถ ากันฤูกค้า 
(TFRS 15) แฤะเคย่ืองภือถางกายเงิธ (TFRS 9)  

- - 150,000 

- ค่าสอนถาธปฤกยะถนจากภาดยฏาธยามงาธถาง
กายเงิธ เยื่องเคย่ืองภือถางกายเงิธ (TFRS 9) แฤะ
เยื่องสัญญาเช่า (TFRS 16) 

- 350,000 - 

ยวภถั้งสิ้ธ 3,400,000 3,610,000 3,150,000 

ยวภวงเงิธธ าเสธอไภ่เกิธ 3,400,000 3,610,000 3,150,000 
 

 กายเบ็ธปู้สอนนัญชีของนยิษัถม่อม  
  EY Office Limited ไณ้ยันเบ็ธปู้สอนนัญชีของนยิษัถม่อม 3 แห่ง คือ 

1. นยิษัถ ฝยีภ่าโกฤณ์ อิธเดอย์เธชั่ธแธฤ จ ากัณ 
2. นยิษัถ คยิสดอฤไฤธ์ จ ากัณ 
3. นยิษัถ แฝยธณ้า ฤอณจิ้ง จ ากัณ 
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เอกสายบยะกอนกายเขา้ 
บยะชุภสาภญัปูต้อืหุธ้ 

บยะจ าบ ี2562 
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ค าชีแ้จงวทิกีายภอนฉธัถะ กายฤงถะเนีมธ กายแสณงเอกสายเขา้บยะชภุแฤะกายออกเสมีงฤงคะแธธ 
ใธกายบยะชุภสาภญัปูต้อืหุธ้ บยะจ าบ ี2562 
นยษิถั แฝยธณา้ จวิเวฤยี่ จ ากณั (ภหาชธ) 

วธัถี ่16 กยกญาคภ 2563 
กายภอนฉัธถะ 
 นยิษัถฯ ไณ้จัณส่งหธังสือภอนฉัธถะแนน ก. แนน ข. แฤะ แนน ค. ดาภถี่กยะถยวงฝาฒิชม์ไณ้ก าหธณไว้ เฝื่อให้ปู้ตือหุ้ธถี่                
ไภ่สาภายตเข้าย่วภบยะชุภไณ้ณ้วมดธเองสาภายตฝิจายฒาไณ้ว่าจะภอนฉัธถะให้นุคคฤอื่ธ หยือจะภอนฉัธถะให้กยยภกายอิสยะ ถ่าธใณ            
ถ่าธหธึ่งดาภถี่นยิษัถฯ ไณ้เสธอชื่อไว้ใธหธังสือภอนฉัธถะ 3 ถ่าธ คือ  

1. ธามวียะชัม ดัธดิกุฤ  ด าแหธ่ง  กยยภกายอิสยะ / บยะทาธคฒะกยยภกายดยวจสอน  
2. ธางยวิฏา ฝงศ์ธุชิด  ด าแหธ่ง  กยยภกายอิสยะ / กยยภกายดยวจสอน 
3. ธามจ าธงค ์ วัฑธเกส  ด าแหธ่ง  กยยภกายอิสยะ / กยยภกายดยวจสอน 

 

โณมภียามฤะเอีมณข้อภูฤบยะวัดิกยยภกายณังกฤ่าวบยะกอนกายฝิจายฒา 
 

กายภอนฉัธถะให้กยยภกายอิสยะ ดาภถี่นยิษัถฯ เสธอชื่อไว้ใธหธังสือภอนฉัธถะ 
 ปู้ภอนฉัธถะโบยณกาเคยื่องหภาม  ใธช่อง  ของหธังสือภอนฉัธถะดาภแธน ข้อ (3)  1. หยือ  2. หยือ  3. 

เฝีมงชื่อเณีมวแฤะฤงฤามภือชื่อปู้ภอนฉัธถะ   
 ปู้ภอนฉัธถะส่งหธังสือภอนฉัธถะของถ่าธภามัง “ส าธักงาธเฤขาธุกายนยิษัถ” ก่อธวัธบยะชุภ  

 
กายฤงถะเนีมธเข้าย่วภบยะชุภ 
 นยิษัถฯ จะเยิ่ภดยวจควาภสภนูยฒ์ของหธังสือภอนฉัธถะ แฤะเบิณยันฤงถะเนีมธ ด้ังแด่เวฤา 13.00 ธ. เบ็ธด้ธไบ ฒ อาคาย
สโภสย ชั้ธ 1 ของนยิษัถฯ เฤขถี่ 28 ตธธนางธา - ดยาณ 28 แขวงนางธาใด้ เขดนางธา กยุงเถฝภหาธคย ดาภขั้ธดอธ เข้าย่วภบยะชุภ  
 
 

ปู้เข้าย่วภบยะชุภโบยณแสณงเอกสายณังด่อไบธี้ก่อธเข้าย่วภบยะชุภ (แฤ้วแด่กยฒี) 
1. ปู้ตือหุ้ธถี่เบ็ธนุคคฤทยยภณา 
      1.1 กยฒีปู้ตือหุ้ธเข้าบยะชุภณ้วมดธเอง ให้แสณงเอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ซึ่งบยากญยูบต่ามของปู้ตือหุ้ธแฤะมังไภ่หภณอามุ เช่ธ     
นัดยบยะจ าดัวบยะชาชธ ในขันขี่ หยือหธังสือเณิธถาง 
     1.2  กยฒปีู้ตือหุ้ธภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเข้าบยะชุภ 

1.2.1)  หธังสือภอนฉัธถะดาภแนนถี่แธนภาฝย้อภหธังสือเชิญบยะชุภ ซึ่งไณ้กยอกข้อควาภตูกด้องคยนต้วธ  แฤะ                              
ฤงฤามภือชื่อปู้ภอนฉัธถะแฤะปู้ยันภอนฉัธถะ 

1.2.2)  ส าเธาฟาฝต่ามเอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ของปู้ตือหุ้ธโณมภียามฤะเอีมณดาภ 1.1 ข้างด้ธ แฤะปู้ภอนฉัธถะไณ้                   
ฤงชื่อยันยองส าเธาตูกด้อง 

 1.2.3)  เอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ของปู้ยันภอนฉัธถะโณมภียามฤะเอีมณดาภ 1.1 ข้างด้ธ  
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2. ปูต้อืหุธ้ถีเ่บธ็ธิดนิคุคฤ 
2.1 กยฒีปู้แถธของปู้ตือหุ้ธเข้าบยะชุภณ้วมดธเอง 

2.1.1)  เอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ของปู้แถธโณมภียามฤะเอีมณดาภข้อ 1.1 ข้างด้ธ 
2.1.2)  ส าเธาฟาฝต่ามหธังสือยันยองกายจณถะเนีมธธิดินุคคฤของปู้ตือหุ้ธซึ่งยันยองส าเธาตูกด้อง โณมปู้แถธธิดินุคคฤฝย้อภ 
   บยะถันดยาส าคัญของธิดินุคคฤธั้ธ (ต้าภี) 

2.2 กยฒีปู้ตือหุ้ธภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเข้าบยะชุภ 
2.2.1) หธังสือภอนฉัธถะดาภแนนถี่แธนภาฝย้อภหธังสือเชิญบยะชุภ ซึ่งไณ้กยอกข้อควาภตูกด้องคยนต้วธแฤะฤงฤามภือชื่อ          

ปู้ภอนฉัธถะแฤะปู้ยันภอนฉัธถะ 
2.2.2) ส าเธาฟาฝต่ามหธังสือยันยองกายจณถะเนีมธธิดินุคคฤของปู้ตือหุ้ธไณ้ยันยองส าเธาตูกด้อง โณมปู้แถธธิดินุคคฤฝย้อภ

บยะถันดยาส าคัญของธิดินุคคฤ (ต้าภี) 
2.2.3) เอกสายถี่ส่วธยาชกายออกให้ของปู้ยันภอนฉัธถะโณมภียามฤะเอีมณดาภ 1.1 ข้างด้ธ 
 

3. ปูต้อืหุธ้ถีไ่ภ่ภสีญัชาดไิถมหยอืเบธ็ธดินิุคคฤถีจ่ณัดัง้ขึธ้ดาภกญหภามด่างบยะเถศใชเ้อกสายดาภขอ้ 1. หยอื 2.  
      แฤ้วแดก่ยฒีฟามใด้เงือ่ธไข ณงัธี้ 

3.1   หธังสือยันยองกายเบ็ธธิดินุคคฤ อาจเบ็ธเอกสายถี่ออกโณมส่วธยาชกายของบยะเถศถี่ธิดินุคคฤธั้ธด้ังอมู่หยือโณมเจ้าหธ้าถี่ของ
ธิดินุคคฤธั้ธก็ไณ้ ถั้งธี้ จะด้องภียามฤะเอีมณเกี่มวกันชื่อธิดินุคคฤ ปู้ภีอ าธาจฤงฤามภือชื่อแถธธิดินุคคฤ แฤะเงื่อธไขหยือ
ข้อจ ากัณอ าธาจใธกายฤงฤามภือชื่อ แฤะถี่ด้ังส าธักงาธใหญ่ 

3.2   เอกสายถี่ไภ่ภีด้ธฉนันเบ็ธฟาษาอังกรษ จะด้องจัณให้ภีค าแบฤฟาษาอังกรษแธนภาณ้วม แฤะให้ปู้แถธธิดินุคคฤธั้ธ                  
ฤงฤามภือชื่อยันยองควาภตูกด้องของค าแบฤณ้วม 

 
กายออกเสมีงฤงคะแธธ 
● ใธกายออกเสีมงฤงคะแธธให้หุ้ธหธึ่งภีคะแธธเสีมงหธึ่งเสีมง แฤะภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้บยะกอนณ้วมคะแธธเสีมงณังด่อไบธี้ 
(1) ใธกยฒีบกดิ ให้ตือคะแธธเสีมงข้างภากของปู้ตือหุ้ธถี่ภาบยะชุภ แฤะออกเสีมงฤงคะแธธ ต้าภีคะแธธเสีมงเถ่ากัธ ให้บยะทาธ                    

ถี่บยะชุภออกเสีมงเฝิ่ภขึ้ธอีกเสีมงหธึ่งเบ็ธเสีมงชี้ขาณ 
(2) ใธกยฒีอื่ธ ซึ่งภีกญหภาม แฤะข้อนังคันของนยิษัถข้อ 38. ก าหธณไว้แดกด่างจากกยฒีบกดิ คือ ให้ตือคะแธธเสีมงไภ่ธ้อมกว่า                

3 ใธ 4 ของจ าธวธเสีมงถั้งหภณของปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภ แฤะภีสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธ  เช่ธ กายขามหยือซื้อกิจกาย                         
กายยวภกิจกาย ยามกายเกี่มวโมง กายภอนหภามให้คธอื่ธเข้าจัณกายทุยกิจนยิษัถ เบ็ธด้ธ 

 
● กายเฤือกดั้งกยยภกายของนยิษัถให้กยะถ าโณมถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ ถั้งธี้ดาภหฤักเกฒฐ์แฤะวิทีณังด่อไบธี้ 
(1) ปู้ตือหุ้ธคธหธึ่งภีคะแธธเสีมงเถ่ากันจ าธวธหุ้ธถี่ดธตือ 
(2) ปู้ตือหุ้ธแด่ฤะคธจะด้องให้คะแธธเสีมงถี่ภีอมู่ถั้งหภณดาภ (1) เฤือกด้ังนุคคฤคธเณีมวหยือหฤามคธเบ็ธกยยภกายก็ไณ้แด่จะแน่ง
คะแธธเสีมงให้แก่ปู้ใณภากธ้อมเฝีมงใณไภ่ไณ้ 

(3) นุคคฤซึ่งไณ้ยันคะแธธเสีมงสูงสุณ ดาภฤ าณันฤงภาเบ็ธปู้ไณ้ยันเฤือกด้ังเบ็ธกยยภกายเถ่าจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภี หยือจะฝึง
เฤือกดั้งใธคยั้งธั้ธ ใธกยฒีถี่นุคคฤซึ่งไณ้ยันกายเฤือกด้ังใธฤ าณันตัณฤงภาภีคะแธธเสีมงเถ่ากัธเกิธจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภี หยือจะ
ฝึงเฤือกดั้งใธคย้ังธั้ธ ให้ปู้เบ็ธบยะทาธเบ็ธปู้ออกเสีมงชี้ขาณ 
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ณังธั้ธปู้ตือหุ้ธจึงไภ่สาภายตแน่งคะแธธเสีมงของดธใธกายเฤือกด้ังกยยภกายเฝื่อให้ปู้ใณภากธ้อมดาภ ภาดยา 70 วยยคหธึ่งแห่ง

ฝยะยาชนัญญัดินยิษัถภหาชธ (Cumulative Voting) 
 
● กายวิธิจฉัมชี้ขาณหยือฤงภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้กยะถ าโณมกายออกเสีมงฤงคะแธธ แฤะไภ่ว่ากายออกเสีมงฤงคะแธธธั้ธจะกยะถ า
ณ้วมวิทีใณให้ธันหธึ่งหุ้ธเบ็ธหธึ่งเสีมงเสภอ ใธกยฒีถี่คะแธธเสีมงเถ่ากัธให้บยะทาธใธถี่บยะชุภออกเสีมงฤงคะแธธเบ็ธเสีมงชี้ขาณ 

  
  ปู้ตือหุ้ธคธใณภีส่วธไณ้เสีมเบ็ธฝิเศษใธเยื่องถี่ถี่บยะชุภจะฤงภดิ ปู้ตือหุ้ธคธธั้ธไภ่ภีสิถทิออกเสีมงฤงคะแธธใธเยื่องณังกฤ่าวเว้ธแด่
กายออกเสีมงฤงคะแธธเฤือกดั้งกยยภกายให้ออกเสีมงฤงคะแธธไณ้โณมไภ่ภีข้อห้าภ 

 
● กายธันคะแธธเสีมงแฤะแจ้งกายธันคะแธธ 
 กยยภกายนยษิัถ ชี้แจงวิทีกายธันคะแธธเสีมงให้ถี่บยะชุภถยานก่อธเยิ่ภวายะกายบยะชุภ โณมเจ้าหธ้าถี่ของนยิษัถจะธันคะแธธเสีมง          
แด่ฤะวายะจากคะแธธเสีมงใธหธังสือภอนฉัธถะเภื่อฤงถะเนีมธเข้าย่วภบยะชุภปู้ตือหุ้ธ แฤะ/หยือ จากคะแธธใธนัดยฤงคะแธธถี่ส่งภาจาก          
ปู้ตือหุ้ธใธถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธแฤะบยะทาธถี่บยะชุภแจ้งปฤกายธันคะแธธให้ถี่บยะชุภถยานถุกวายะก่อธเสย็จสิ้ธวายะธั้ธๆ  โณมบยะทาธ             
ถี่บยะชุภ 
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   ขอ้ภูฤกยยภกายอสิยะถีปู่ต้อืหุธ้สาภายตฝจิายฒาให้เบธ็ปูย้นัภอนฉธัถะ 
 

 ชือ่ - ธาภสกฤุ ธามวยีะชมั ดธัดกิฤุ 
                      อาม ุ   77 บี 
                    สัญชาด ิ  ไถม  

ถีอ่มู ่  29 ตธธสิยิทย ซอม 2 แขวงนางฝฤัณ เขดนางฝฤัณ กยุงเถฝฯ 10700 
                     ด าแหธง่หธา้ถีใ่ธบจัจนุธั 

     กยยภกายอิสยะ (แด่งดั้งเภื่อวัธถี่ 25 ภีธาคภ 2548) 
          บยะทาธกยยภกายดยวจสอน 
          บยะทาธกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ                  

    ด าแหธง่หธา้ถีใ่ธอณีด 
  สภาชิกสฟาธิดินัญญัดิแห่งชาดิ 
  อทินณีกยภทธายักษ์ 
  อทินณีกยภสยยฝสาภิด 
  ยองบฤัณกยะถยวงกายคฤัง 
  ปู้ดยวจยาชกาย กยะถยวงกายคฤัง 
  ยองอทินณีกยภสยยฝากย 

จ าธวธกายตอืหุธ้ - ไภ่ภ ี- (ฒ วัธถี่ 30 ท.ค. 2562) 
จ าธวธวายะถีณ่ ายงด าแหธง่ 3 บี (บี 2561 - 2563) 
คุฒวฑุกิายศกึษา   
  LL.M., the University of California, at Berkeley, U.S.A 
  เธดินัฒฐิดส าธักอนยภศึกษากญหภามแห่งเธดินัฒฐิดมสฟา 
  ธิดิศาสดย์นัฒฐิด (เกีมยดิธิมภณี) ภหาวิถมาฤัมทยยภศาสดย์ 
  หฤักสูดยวิถมาฤัมบ้องกัธยาชอาฒาจักย ยุ่ธ 37 
  หฤักสูดยธักนยิหายยะณันสูง ส าธักงาธ ก.ฝ. หฤักสูดย 1 ยุ่ธ 13 
 

กายอนยภเกี่มวกันนถนาถหธ้าถี่แฤะถักษะกายเบ็ธกยยภกาย 
  บยะกาศธีมนัดย Director Certification Program (DCP) ยุ่ธ 37/2546 ของสภาคภส่งเสยิภสตานัธกยยภกายนยิษัถไถม 

(IOD) 
 

ด าแหธง่ใธนยษิถัจณถะเนมีธ  
  ถี่บยึกษาฟาษีอากย ทธาคายไถมฝาฒิชม์ จ ากัณ (ภหาชธ) 

 

ด าแหธง่ใธกจิกายอืธ่ (ถี่ไภใ่ชน่ยษิัถจณถะเนมีธ) 
  กยยภกายนยิษัถไถมฝาฒิชม์บยะกัธชีวิด จ ากัณ (ภหาชธ) 
   กยยภกายใธคฒะกยยภกายบิโดยเฤีมภดาภกญหภามว่าณ้วมบิโดยเฤีมภ 

 

ด าแหธง่ใธกจิกายอืธ่ถีอ่าจถ าให้เกณิควาภขณัแมง้ถางปฤบยะโมชธ์ดอ่นยษิถั - ไภ่ภ ี- 
ควาภสภัฝธัทถ์างทยุกจิถีภ่ธีมัส าคญัอธัอาจภปีฤถ าใหไ้ภส่าภายตถ าหธา้ถีไ่ณอ้มา่งเบธ็อสิยะ - ไภ่ภี - 
ขอ้ฝฝิาถถางกญหภาม - ไภ่ภ ี- 
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กายเข้าย่วภบยะชุภบี 2562 
 กายเขา้บยะชภุ / กายบยะชภุถัง้หภณ (คยัง้) 
คฒะกยยภกายนยิษัถ 10/10 
คฒะกยยภกายดยวจสอน 4/4 
คฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณคาดอนแถธ 2/2 

 
ใธกายบยะชุภคย้ังธี้กยยภกายปู้ยันภอนฉัธถะภีส่วธไณ้เสีมใธวายะถี่ 5 แฤะส่วธไณ้เสีมฝิเศษไภ่ภี 
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    ชือ่ - ธาภสกฤุ ธางยวฏิา ฝงศธ์ชุดิ 
        อาม ุ   70 บี 
        สัญชาด ิ  ไถม  
         ถีอ่มู ่  5/208 ฤ าฤูกกา 71 แขวงนึงฤาณสวาม เขดฤ าฤูกกา บถุภทาธี 12150 
        ด าแหธง่หธา้ถีใ่ธบจัจนุธั 

 กยยภกายอิสยะ (แด่งดั้งเภื่อวัธถี่ 14 สิงหาคภ 2555) 
 กยยภกายดยวจสอน  

    ด าแหธ่งหธ้าถี่ใธอณีด 
 ปู้ดยวจยาชกายกยะถยวงกายคฤัง 
 ยองอทินณีกยภสยยฝากย  
 ปู้อ าธวมกายส าธักอุถทยฒ์ฟาษี กยภสยยฝากย  
 ธิดิกย 9 ชช. (ปู้ เชี่มวชาญฝิเศษณ้าธบ้องกัธแฤะบยานบยาภปู้ถ าฤามยะนนฟาษี)                     

ส าธักดยวจสอนฟาษีกยภสยยฝากย 
 ยองโฆษกกยะถยวงกายคฤัง 
 โฆษกกยภสยยฝากย 
 เฤขาธุกาย กยภสยยฝากย 
 อธุกยยภาทิกายศึกษาแฤะดยวจสอนสัญญาของกยะถยวงคภธาคภ 
 กยยภกายช ายะนัญชี นยยษัถนยิหายสิธถยัฝม์ไถม 
 บยะทาธกยยภกายดยวจสอน/กยยภกาย นยิษัถ กยุงไถมกญหภาม จ ากัณ 
 กยยภกายคฒะกยยภกายกายบยะกอนทุยกิจ คธด่างณ้ าว กยภฝัฑธาทุยกิจกายค้า 

กยะถยวงฝาฒิชม์ 
 กยยภกายแฤะบยะทาธกยยภกายดยวจสอน นยิษัถ นยิหายสิธถยัฝม์สุขุภวิถ จ ากัณ 
 กยยภกาย กยยภกายดยวจสอน แฤะบยะทาธคฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณค่าดอนแถธ  
  นยิษัถ อุดสาหกยยภบิโดยเคภีกัฤไถม จ ากัณ (ภหาชธ) 
 กยยภกาย กยยภกายดยวจสอน แฤะกยยภกายนยิหายควาภเสี่มง  
  นยยษัถบยะกัธสิธเชื่ออุดสาหกยยภขธาณม่อภ 
 กยยภกายนยิษัถ ถ่าอากาศมาธไถม จ ากัณ (ภหาชธ) 
 ปู้แถธกยะถยวงกายคฤังใธคฒะกยยภกายถ่องเถี่มวแห่งบยะเถศไถม (ถถถ.)  
   กยะถยวงกายถ่องเถี่มวแฤะกีฬา 

จ าธวธกายตอืหุธ้ - ไภ่ภ ี- (ฒ วัธถี่ 30 ท.ค. 2562) 
จ าธวธวายะถีณ่ ายงด าแหธง่ 3 บี (บี 2561 - 2563) 
คุฒวฑุกิายศกึษา 

 บยิญญาดยี ธิดิศาสดย์ ภหาวิถมาฤัมยาภค าแหง 
 บยิญญาโถ ยัฏศาสดย์ภหานัฒฐิด ภหาวิถมาฤัมทยยภศาสดย์ 
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กายอนยภเกีม่วกนันถนาถหธา้ถีแ่ฤะถกัษะกายเบธ็กยยภกาย 
 Director Certification Program (DCP) ยุ่ธ 59/2548 
 หฤักสูดยปูน้ยิหายกยะนวธมุดิทยยภยะณันสูง ยุ่ธถี่ 19 (นมส.19) 
 หฤักสูดยธักนยิหายกายมุดิทยยภถางบกคยองยะณันสูง ยุ่ธถี่ 3 (นมบ.3) 
 หฤักสูดยปู้นยิหายยะณันสูง ณ้าธกายค้าแฤะกายฝาฒิชม์ (TEPCOT) ยุ่ธถี่ 1 
 หฤักสูดยวิถมากายดฤาณถุธ ยุ่ธถี่ 3 (วดถ.3)  
 หฤักสูดยกายนยิหายงาธฟาคยัฏแฤะกญหภามภหาชธ สตานัธฝยะบกเกฤ้า ยุ่ธถี่ 3 (บยภ.3) 
 หฤักสูดยกายบ้องกัธยาชอาฒาจักยฟาคยัฏย่วภเอกชธ วิถมาฤัมบ้องกัธ ยาชอาฒาจักย ยุ่ธถี่ 15 (บยอ.15) 

 

ด าแหธง่ใธนยษิถัจณถะเนมีธ  
 กยยภกายอิสยะ / บยะทาธกยยภกายดยวจสอน นยิษัถ โซฤาย์ดยอธ จ ากัณ (ภหาชธ) 
 กยยภกายอิสยะ / กยยภกายดยวจสอนแฤะบยะทาธอธุกยยภกายกญหภาม นยิษัถ ซิธเธ็ค (บยะเถศไถม) จ ากัณ (ภหาชธ) 
 กยยภกายอิสยะ/ บยะทาธกยยภกายดยวจสอน นยิษัถ สากฤ เอธเธอมี จ ากัณ (ภหาชธ) 

 

ด าแหธง่ใธกจิกายอืธ่ (ถี่ไภใ่ชน่ยษิัถจณถะเนมีธ) 
 ธามกสภาคภกายค้าย้าธค้าบฤอณอากยไถม 
 บยะทาธนยิษัถ จัธค า เยสซิเณ้ธถ์ จ ากัณ 
 บยะทาธนยิษัถ ฟูดยา คอย์บอเยชั่ธ จ ากัณ 
 กยยภกายอิสยะ แฤะบยะทาธกยยภกายดยวสอน นยิษัถ ธ่ าเฮงคอธกยีด (1992) จ ากัณ 
 กยยภกายกายภูฤธิทิสตานัธวิจัมธโมนามเศยษฏกิจกายคฤัง (สวค.) 
 ถี่บยึกษาสภาคภสตานัธถี่บยึกษากายจัณกายแห่งบยะเถศไถม 
 ถี่บยึกษาบยะจ าสตานัธวิถมากายเศยษฏกิจแฤะกายคฤัง  
 ถี่บยึกษากยยภกายสภาคภธักศึกษาวิถมากายดฤาณถุธ (วดถ.) 
 บยะทาธยุ่ธ 59 ใธหฤักสูดยกยยภกายนยิษัถไถม (DCP59) 
 กยยภกายยุ่ธถี่ 1 หฤักสูดยปู้นยิหายยะณันสูงณ้าธกายค้าแฤะกายฝาฒิชม์ (TEPCOT) 
 

ด าแหธ่งใธกิจกายอื่ธถี่อาจถ าให้เกิณควาภขัณแม้งถางปฤบยะโมชธ์ด่อนยิษัถ  - ไภ่ภี - 
ควาภสภัฝธัทถ์างทยุกจิถีภ่ธีมัส าคญัอธัอาจภปีฤถ าใหไ้ภส่าภายตถ าหธา้ถีไ่ณอ้มา่งเบธ็อสิยะ - ไภ่ภี - 
ข้อฝิฝาถถางกญหภาม  - ไภ่ภ ี- 

  

กายเขา้ย่วภบยะชภุบ ี2562 
 

 กายเขา้บยะชภุ / กายบยะชภุถัง้หภณ (คยัง้) 
คฒะกยยภกายนยิษัถ 10/10 
คฒะกยยภกายดยวจสอน 4/4 

 

ใธกายบยะชุภคย้ังธี้กยยภกายปู้ยันภอนฉัธถะภีส่วธไณ้เสีมใธวายะถี่ 5 แฤะส่วธไณ้เสีมฝิเศษไภ่ภี 
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 ชื่อ - ธาภสกุฤ ธามจ าธงค์ วัฑธเกส 

           อามุ  68 บี 
           สัญชาดิ  ไถม 

ถี่อมู่  99 แนยิ่ง ซอม 3 สุขุภวิถ 107 แขวงนางธาใด้ เขดนางธา กยุงเถฝฯ 10260 
           ด าแหธ่งหธ้าถี่ใธบัจจุนัธ 

 กยยภกายอิสยะ (แด่งดั้งเภื่อวัธถี่ 25 ภีธาคภ 2557) 
 กยยภกายดยวจสอน  

    ด าแหธ่งหธ้าถี่ใธอณีด  
 กยยภกายปู้จัณกาย นยิษัถย่วภถุธทธาคายไถมฝาฒิชม์  

- Siam Commercial Link ย่วภถุธยะหว่างนยิษัถวิจัม The Management Link กัน               
ท.ไถม-ฝาฒิชม ์

  - Science Commercial Link ย่วภถุธ ท.ไถมฝาฒิชม์แฤะ สวถช. (NSTDA) 
  - SCB Technology กิจกายถุธย่วภเสี่มง ของ ท.ไถมฝาฒิชม์ 

   ปู้จัณกายก่อด้ัง (Founding Manager) Business Advisory Center เฝื่อกิจกาย SMEs 
สตานัธคีธัธแห่งเอเชีม (Kenan Institute Asia Foundation) ณ้วมกายสธันสธุธของ USAID  

 บยะทาธกยยภกายดยวจสอน นภจ. อิธถยบยะกัธฟัม (2543-2557) 
 บยะทาธกยยภกายดยวจสอน นภจ.ไถมคาย์ณิพ บยะกัธชีวิด (2552-2557) 
 กยยภกายนยิหาย อุถมาธวิถมาศาสดย์ ส าธักงาธฝัฑธาวิถมาศาสดย์แฤะเถคโธโฤมีแห่งชาดิ 

(สวถช.) 
 ถี่บยึกษาส าธักนยิกายวิชากาย ภหาวิถมาฤัมภหิณฤ  
 กยยภกายดยวจสอน นภจ. อิธเดอย์ไฤพ์ จอธห์ธ แฮธข็อค บยะกัธชีวิด จ ากัณ (2543-2552) 
 อาจายม์โคยงกายนัฒฐิดศึกษา คฒะภธุษมศาสดย์ ภหาวิถมาฤัมยาภค าแหง  
 เจ้าหธ้าถี่วัฑธทยยภ องค์กายข่าวสายสหยัฏ กยะถยวงกายด่างบยะเถศสหยัฏ กยุงวอชิงดัธ  
 อาจายม์วิชากายบยะกัธฟัม คฒะวิถมากายจัณกาย ภหาวิถมาฤัมสงขฤาธคยิธถย์  
 ปู้จัณกายศูธม์วิชากาย นจก. อิธเดอย์ไฤพ์ บยะกัธชีวิด   

จ าธวธกายตือหุ้ธ 92,200 หุ้ธ คิณเบ็ธย้อมฤะ 0.02 (ฒ วัธถี่ 30 ท.ค. 2562) 
จ าธวธวายะถี่ณ ายงด าแหธ่ง 3 บี (บี 2560 - 2562) 
คุฒวุฑิกายศึกษา 

 บยิญญาดยี ฝาฒิชมศาสดย์นัฒฐิด จุฬาฤงกยฒ์ภหาวิถมาฤัม ฝ.ศ. 2517 
 บยิญญาโถ MBA, University of Central Missouri, 1982 (ฝ.ศ. 2525) 
 บยิญญาเอก จนฟาคนังคันหฤักสูดยยัฏศาสดยณุษญีนัฒฐิด ภหาวิถมาฤัมทยยภศาสดย์ ฝ.ศ. 2549 (ออกโณมไภ่ถ า

วิถมาธิฝธท์) 
 บยะกาศธีมนัดย ฟาษาอังกรษขั้ธสูง (เกีมยดิธิมภ) สตานัธนัฒฐิดฝัฑธนยิหายศาสดย์ ฝ.ศ. 2518 
 ธิดิศาสดย์ ฟาคนัฒฐิด ภหาวิถมาฤัมทยยภศาสดย์ (ฝ.ศ. 2521-2524 จนหฤักสูดยบีถี่ 3 ไบเยีมธด่อหฤักสูดยนยิหายทุยกิจ

ใธสหยัฏอเภยิกา)  
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กายอนยภเกี่มวกันนถนาถหธ้าถี่แฤะถักษะกายเบ็ธกยยภกาย 

 บยะกาศธีมนัดยหฤักสูดย  Director Certification Program (DCP) ยุ่ธถี่ 5/2544, Audit Committee Program ยุ่ธถี่ 
1/2545, DCP Refresher Course 2/2549,  Chartered Director ยุ่ธถี่ 1/2550 สภาคภส่งเสยิภสตานัธกยยภกายนยิษัถไถม 
(IOD) 

 บยะกาศธีมนัดยหฤักสูดย ปู้นยิหายยะณันสูง สตานัธวิถมากายดฤาณถุธ (วดถ.) ยุ่ธถี่ 6 
  Tactical Hostage Rescues, US Marshal Service, Department of Justice, (หฤักสูดยเจ้าหธ้าถี่ USIA), Baton Rouge, 

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

(5 สับณาห์) 
 

ด าแหธ่งใธนยิษัถจณถะเนีมธ 
 บยะทาธกยยภกายดยวจสอน กยยภกายฤงถุธ นภจ. แอฤณีซี เณ็ธถอฤ (2556-บัจจุนัธ) 

 

ด าแหธง่ใธกจิกายอืธ่ (ถี่ไภใ่ชน่ยษิัถจณถะเนมีธ)    
           กยยภกายอิสยะ นภจ.ทธาคายไถมเคยณิดเฝื่อยามม่อม 

                กยยภกาย สภาคภส่งเสยิภปู้ฤงถุธไถม 
 

ด าแหธ่งใธกิจกายอื่ธถี่อาจถ าให้เกิณควาภขัณแม้งถางปฤบยะโมชธ์ด่อนยิษัถ  - ไภ่ภี - 
ควาภสภัฝธัทถ์างทยุกจิถีภ่ธีมัส าคญัอธัอาจภปีฤถ าใหไ้ภส่าภายตถ าหธา้ถีไ่ณอ้มา่งเบธ็อสิยะ - ไภ่ภี - 
ขอ้ฝฝิาถถางกญหภาม - ไภ่ภ ี- 

 
 

           กายเขา้ยว่ภบยะชภุบี 2562 
 กายเขา้บยะชภุ / กายบยะชภุถัง้หภณ (คยัง้) 
คฒะกยยภกายนยิษัถ 10/10 
คฒะกยยภกายดยวจสอน 4/4 

 
ใธกายบยะชุภคย้ังธี้กยยภกายปู้ยันภอนฉัธถะภีส่วธไณ้เสีมฝิเศษใธวายะถี่ 4  แฤะภีส่วธไณ้เสีมใธวายะถี่ 5  
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ภาณ้วมดธเอง ปู้ไณ้ยันภอนฉัธถะ 

โด๊ะฤงถะเนีมธ 
ภาณ้วมดธเอง (เยิ่ภ 13.00 ธ.) 

โด๊ะฤงถะเนีมธปู้ยันภอนฉัธถะ 
 (เยิ่ภ 13.00 ธ.) 

ดยวจหธังสือภอนฉัธถะ 
 

 แสณงนัดยบยะจ าดัว 
 หธังสือภอนฉัธถะ 
 ในฤงถะเนีมธซึ่งภี Barcode 
 แสณงส าเธานัดยบยะชาชธปู้ภอนฉัธถะ
แฤะปู้ยันภอนฉัธถะซึ่งยันยองส าเธาตูกด้อง 
 

ปูต้อืหุธ้ 
นภจ. แฝยธณา้ จวิเวฤยี่ 

 แสณงนัดยบยะจ าดัว 
 ในฤงถะเนีมธ 
ซึ่งภี Barcode 

ฤงธาภใธแนนพอย์ภฤงถะเนีมธ 

ยันนัดยฤงคะแธธ 

เข้าห้องบยะชุภ 

บยะทาธเบิณบยะชุภ (เวฤา 15.00 ธ.) 

บยะทาธเสธอวายะกายบยะชุภดาภฤ าณัน 

เจ้าหธ้าถี่เก็นนัดยฤงคะแธธ เฉฝาะปู้คัณค้าธ หยืองณออกเสีมง  
แฤะสยุบปฤคะแธธ 

บยะทาธกฤ่าวสยุบปฤฤงคะแธธด่อถี่บยะชุภ 

นยิษัถฤงถะเนีมธกายบยะชุภ           
ปู้ตือหุ้ธณ้วมยะนน  Barcode 

กยฒีถี่ภีปู้ด้องกายคัณค้าธหยืองณออกเสีมงใธวายะใณๆ ให้มกภือ
แฤะกยอกนัดยฤงคะแธธ 

*กยุฒาส่งนัดยฤงคะแธธถุกวายะคืธด่อเจ้าหธ้าถี่เภื่อเสย็จสิ้ธกายบยะชุภ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัธ้ดอธกายเขา้ย่วภบยะชภุสาภญัปู้ตอืหุธ้บยะจ าบ ี2562 
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ขอ้นงัคนัของนยษิถัฯ เฉฝาะถีเ่กีม่วกนักายบยะชภุปูต้อืหุธ้ 

 
 
 
 
 

ข้อ 10. ห้าภภิให้นยิษัถเบ็ธเจ้าของหุ้ธ หยือยันจ าธ าหุ้ธของนยิษัถเอง เว้ธแด่กยฒีณังด่อไบธี้ 
(1) นยิษัถอาจซื้อหุ้ธคืธจากปู้ตือหุ้ธถี่ออกเสีมงไภ่เห็ธณ้วมกันภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ ซึ่งแก้ไขข้อนังคันของนยิษัถถี่เกี่มวกัน

สิถทิใธกายออกเสีมงฤงคะแธธ แฤะสิถทิใธกายยันเงิธบัธปฤซึ่งปู้ตือหุ้ธเห็ธว่าดธไภ่ไณ้ยันควาภเบ็ธทยยภ 
 

(2) นยิษัถอาจซื้อหุ้ธคืธเฝื่อนยิหายถางกายเงิธ เภื่อนยิษัถภีก าไยสะสภแฤะสฟาฝคฤ่องส่วธเกิธ แฤะกายซื้อหุ้ธคืธธั้ธไภ่เบ็ธเหดุ
ให้นยิษัถบยะสนบัญหาถางกายเงิธ กายซื้อหุ้ธของนยิษัถคืธด้องไณ้ยันควาภเห็ธชอนจากถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ เว้ธแด่ใธกยฒีถี่นยิษัถซื้อหุ้ธคืธ
ใธจ าธวธไภ่เกิธกว่าย้อมฤะ 10 ของถุธช ายะแฤ้ว ให้เบ็ธอ าธาจของคฒะกยยภกายนยิษัถ 

หุ้ธถี่นยิษัถตืออมู่อัธเธื่องภาจากกายซื้อหุ้ธคืธธั้ธ จะไภ่ธันองค์บยะชุภใธกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธ ยวภถั้งไภ่ ภีสิถทิใธกายออกเสีมง
ฤงคะแธธแฤะสิถทิใธกายยันเงิธบัธปฤ 

กายซื้อหุ้ธของนยิษัถคืธ กายจ าหธ่ามหุ้ธถี่ซื้อคืธ แฤะกายดัณหุ้ธถี่ซื้อคืธ ให้เบ็ธไบดาภหฤักเกฒฐ์แฤะวิทีกายถี่ก าหธณไว้ใธ
กญหภามว่าณ้วมนยิษัถภหาชธจ ากัณ แฤะกญหภามว่าณ้วมหฤักถยัฝม์แฤะดฤาณหฤักถยัฝม์ถี่ใช้นังคันอมู่ใธขฒะธั้ธ 
 

ข้อ 16. กยยภกายไภ่จ าเบ็ธด้องเบ็ธปู้ตือหุ้ธของนยิษัถ 
 

ข้อ 17. คฒะกยยภกายของนยิษัถบยะกอนณ้วมกยยภกายจ าธวธไภ่ธ้อมกว่า 5 คธ แด่ไภ่ภากกว่า 20 คธ แฤะกยยภกายไภ่ธ้อมกว่า                
กึ่งหธึ่งของจ าธวธกยยภกายถั้งหภณธั้ธด้องภีติ่ธถี่อมู่ใธยาชอาฒาจักย แฤะกยยภกายของนยิษัถจะด้องเบ็ธปู้ภีคุฒสภนัดิดาภถี่
กญหภามก าหธณ 

 

ข้อ 18. ให้ถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธเฤือกดั้งกยยภกายดาภหฤักเกฒฐ์แฤะวิทีณังด่อไบธี้ 
(1) ปู้ตือหุ้ธคธหธึ่งภีคะแธธเสีมงเถ่ากันจ าธวธหุ้ธถี่ดธตือ 
(2) ปู้ตือหุ้ธแด่ฤะคธจะด้องให้คะแธธเสีมงถี่ภีอมู่ถั้งหภณดาภ (1) เฤือกด้ังนุคคฤคธเณีมวหยือหฤามคธเบ็ธกยยภกายก็ไณ้               

แด่จะแน่งคะแธธเสีมงให้แก่ปู้ใณภากธ้อมเฝีมงใณไภ่ไณ้ 
(3) นุคคฤซึ่งไณ้ยันคะแธธเสีมงสูงสุณ ดาภฤ าณันฤงภาเบ็ธปู้ไณ้ยันเฤือกด้ังเบ็ธกยยภกายเถ่าจ าธวธกยยภกายถี่จะฝึงภี                

หยือจะฝึงเฤือกด้ังใธคยั้งธั้ธ ใธกยฒีถี่นุคคฤซึ่งไณ้ยันกายเฤือกด้ังใธฤ าณันตัณฤงภาภีคะแธธเสีมงเถ่ากัธเกิธจ าธวธ
กยยภกายถี่จะฝึงภีหยือจะฝึงเฤือกดั้งใธคย้ังธั้ธ ให้ปู้เบ็ธบยะทาธเบ็ธปู้ออกเสีมงชี้ขาณ 
 

ข้อ 19. กายบยะชุภปู้ตือหุ้ธสาภัญบยะจ าบีถุกคยั้งให้กยยภกายออกจากด าแหธ่ง 1 ใธ 3 เบ็ธอัดยา ต้าจ าธวธกยยภกายถี่จะแน่งออกให้
ดยงเบ็ธ 3 ส่วธไภ่ไณ้ ก็ให้ออกโณมจ าธวธถี่ใกฤ้ถี่สุณกันส่วธ 1 ใธ 3 กยยภกายถี่จะด้องออกจากด าแหธ่งใธบีแยก แฤะบีถี่ 2 
ฟามหฤังจณถะเนีมธนยิษัถธั้ธ ให้ใช้วิทีจันฉฤากกัธว่าปู้ใณจะออก ส่วธบีหฤัง ๆ ด่อไบให้กยยภกายคธถี่อมู่ใธด าแหธ่งธาธถี่สุ ณ
ธั้ธ เบ็ธปู้ออกจากด าแหธ่งกยยภกายถี่ออกดาภวายะธั้ธอาจตูกเฤือกเข้าภาณ ายงด าแหธ่งใหภ่ก็ไณ้ 

 

ข้อ 23. ถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธอาจฤงภดิให้กยยภกายคธใณออกจากด าแหธ่งก่อธตึงคยาวออกดาภวายะไณ้ณ้วมคะแธธเสีมงไภ่ธ้อมกว่า 3 ใธ 4 
ของจ าธวธปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภ แฤะภีสิถทิออกเสีมงแฤะภีหุ้ธธันยวภกัธไณ้ไภ่ธ้อมกว่ากึ่งหธึ่งของจ าธวธหุ้ธถี่ตือโณมปู้ตือหุ้ธ
ถี่ภาบยะชุภ แฤะภีสิถทิออกเสีมงใธกายบยะชุภธั้ธ 
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กายบยะชุภปูต้อืหุธ้ 
ข้อ 34. คฒะกยยภกายด้องจัณให้ภีกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธเบ็ธกายบยะชุภสาภัญบยะจ าบี ฟามใธ 4 เณือธ ธันแด่วัธสิ้ธสุณยอนบีนัญชีนยิษัถ 
       

กายบยะชุภปู้ตือหุ้ธคยาวอื่ธธอกจากวยยคหธึ่ง ให้เยีมกว่า “กายบยะชุภวิสาภัญ” คฒะกยยภกายจะเยีมกกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธเบ็ธ
กายบยะชุภวิสาภัญ เภื่อใณก็ไณ้สุณแด่จะเห็ธสภควย หยือเภื่อปู้ตือหุ้ธคธหธึ่งหยือหฤามคธซึ่งภีหุ้ธธันยวภกัธไณ้ไภ่ธ้อมกว่า              
ย้อมฤะ 10 ของจ าธวธหุ้ธถี่จ าหธ่ามไณ้ถั้งหภณ จะเข้าชื่อกัธถ าหธังสือขอให้คฒะกยยภกายเยีมกบยะชุภปู้ตือหุ้ธเบ็ธกายบยะชุภ
วิสาภัญเภื่อใณก็ไณ้ แด่ด้องยะนุเยื่องแฤะเหดุปฤใธกายถี่ขอให้เยีมกบยะชุภไว้ให้ชัณเจธใธหธังสือณังกฤ่าวณ้วม ใธกยฒีเช่ธธี้ 
คฒะกยยภกายด้องจัณให้ภีกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธฟามใธ 45 วัธธันแด่วัธถี่ไณ้ยันหธังสือจากปู้ตือหุ้ธ 

 

ใธกยฒีถี่คฒะกยยภกายไภ่จัณให้ภีกายบยะชุภฟามใธก าหธณยะมะเวฤาดาภวยยคสอง ปู้ตือหุ้ธถั้งหฤามซึ่งเข้าชื่อกัธหยือปู้ตือหุ้ธ
คธอื่ธ ๆ ยวภกัธไณ้จ าธวธหุ้ธดาภถี่นังคันไว้ธั้ธจะเยีมกบยะชุภเองก็ไณ้ฟามใธ 45 วัธธันแด่วัธคยนก าหธณยะมะเวฤาดาภวยยค
สอง ใธกยฒีเช่ธธี้ ให้ตือว่าเบ็ธกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธถี่คฒะกยยภกายเยีมกบยะชุภ โณมนยิษัถด้องยันปิณชอนค่าใช้จ่ามอัธจ าเบ็ธถี่
เกิณจากกายจัณให้ภีกายบยะชุภแฤะอ าธวมควาภสะณวกดาภสภควย 

         

ใธกยฒีถี่บยากฎว่ากายบยะชุภปู้ตือหุ้ธถี่เบ็ธกายเยีมกบยะชุภเฝยาะปู้ตือหุ้ธดาภวยยคสาภคย้ังใณจ าธวธปู้ตือหุ้ธซึ่งภาย่วภบยะชุภ
ไภ่คยนเบ็ธองค์บยะชุภดาภถี่ก าหธณไว้ใธข้อ 36 ปู้ตือหุ้ธดาภวยยคสาภด้องย่วภกัธยันปิณชอนชณใช้ค่าใช้จ่ามถี่เกิณจากกายจัณให้
ภีกายบยะชุภใธคย้ังธั้ธให้แก่นยิษัถ 
 

ข้อ 35. ใธกายเยีมกบยะชุภปู้ตือหุ้ธ ให้คฒะกยยภกายจัณถ าเบ็ธหธังสือธัณบยะชุภ สตาธถี่ วัธ เวฤา ยะเนีมน วายะกายบยะชุภ แฤะเยื่อง              
ถี่จะเสธอด่อถี่บยะชุภฝย้อภณ้วมยามฤะเอีมณดาภสภควย โณมยะนุให้ชัณเจธว่าเบ็ธเยื่องถี่เสธอเฝื่อถยาน เฝื่ออธุภัดิ หยือ                       
เฝื่อฝิจายฒา แฤ้วแด่กยฒี ยวภถั้งควาภเห็ธของคฒะกยยภกายใธเยื่องณังกฤ่าว แฤะจัณส่งให้ปู้ตือหุ้ธถยานไภ่ธ้อมกว่า 7 วัธ       
ก่อธวัธบยะชุภโณมโฆษฒาวัธนอกกฤ่าวธัณบยะชุภใธหธังสือฝิภฝ์ดิณด่อกัธ 3 วัธ ก่อธวัธบยะชุภไภ่ธ้อมกว่า 3 วัธ                        
ให้คฒะกยยภกายเบ็ธปู้ก าหธณ วัธ เวฤา แฤะสตาธถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธซึ่งสตาธถี่ถี่จะใช้เบ็ธถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธธั้ธด้องอมู่ใธถ้องถี่             
อัธเบ็ธถี่ดั้งของส าธักงาธใหญ่ หยือส าธักงาธสาขา หยือจังหวัณใกฤ้เคีมงกันถี่ด้ังส าธักงาธใหญ่ แฤะส าธักงาธสาขา หยือจังหวัณ
อื่ธดาภถี่คฒะกยยภกายเห็ธว่าเหภาะสภ 

 

ข้อ 36. ใธกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธ ด้องภีปู้ตือหุ้ธแฤะปู้ยันภอนฉัธถะจากปู้ตือหุ้ธ (ต้าภี) ภาบยะชุภไภ่ธ้อมกว่า 25 คธ แฤะด้องภีหุ้ธ                
ธันยวภกัธไณ้ไภ่ธ้อมกว่า 1 ใธ 3 ของจ าธวธหุ้ธถี่จ าหธ่ามไณ้ถั้งหภณ หยือภีปู้ตือหุ้ธแฤะปู้ยันภอนฉัธถะจากปู้ตือหุ้ธ (ต้าภี) ภา
บยะชุภไภ่ธ้อมกว่ากึ่งหธึ่งของจ าธวธปู้ตือหุ้ธถั้งหภณ แฤะด้องภีหุ้ธธันยวภกัธไณ้ไภ่ธ้อมกว่า 1 ใธ 3 ของจ าธวธหุ้ธถี่จ าหธ่ามไณ้
ถั้งหภณ ใธกยฒีถี่ภีปู้ตือหุ้ธธ้อมกว่า 25 คธ จึงจะเบ็ธองค์บยะชุภ 

 

 ใธกยฒีถี่บยากฎว่ากายบยะชุภปู้ตือหุ้ธคยั้งใณเภื่อฤ่วงเวฤาธันไบแฤ้วตึง 1 ชั่วโภง จ าธวธปู้ตือหุ้ธซึ่งภาเข้าย่วภบยะชุภไภ่คยน
องค์บยะชุภดาภถี่ก าหธณไว้ หากว่ากายบยะชุภปู้ตือหุ้ธธั้ธไณ้เยีมกธัณบยะชุภเฝยาะปู้ตือหุ้ธย้องขอ ให้กายบยะชุภเบ็ธอัธยะงันไบ 
หากว่ากายบยะชุภปู้ตือหุ้ธธั้ธภิใช่เบ็ธกายเยีมกบยะชุภเฝยาะปู้ตือหุ้ธย้องขอ ให้คฒะกยยภกายธัณบยะชุภใหภ่ แฤะให้ส่งหธังสือ
ธัณบยะชุภไบมังปู้ตือหุ้ธไภ่ธ้อมกว่า 7 วัธ ก่อธวัธบยะชุภ ใธกายบยะชุภคย้ังหฤังธี้ไภ่นังคันว่าจะด้องคยนองค์บยะชุภ 

 

ข้อ 37. ใธกายบยะชุภปู้ตือหุ้ธ ปู้ตือหุ้ธอาจภอนฉัธถะให้นุคคฤอื่ธ ซึ่งนยยฤุธิดิฟาวะเข้าบยะชุภ แฤะ ออกเสีมงแถธดธใธกายบยะชุภก็ไณ้ 
หธังสือภอนฉัธถะจะด้องฤงวัธถี่ แฤะฤงฤามภือชื่อของปู้ตือหุ้ธถี่ภอนฉัธถะแฤะเบ็ธไบดาภแนนถี่ธามถะเนีมธก าหธณ 

 หธังสือภอนฉัธถะธี้จะด้องภอนให้แก่บยะทาธกยยภกาย หยือปู้ถี่บยะทาธกยยภกายก าหธณ ฒ สตาธถี่บยะชุภก่อธปู้ยันภอนฉัธถะ
เข้าบยะชุภ 
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ข้อ 38. ใธกายออกเสีมงฤงคะแธธให้หุ้ธหธึ่งภีคะแธธเสีมงหธึ่งเสีมง แฤะภดิของถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้บยะกอนณ้วมคะแธธเสีมงณังด่อไบธี้ 
(1) ใธกยฒีบกดิ ให้ตือคะแธธเสีมงข้างภากของปู้ตือหุ้ธถี่ภาบยะชุภ แฤะออกเสีมงฤงคะแธธ ต้าภีคะแธธเสีมงเถ่ากัธ                      

ให้บยะทาธถี่บยะชุภออกเสีมงเฝิ่ภขึ้ธอีกเสีมงหธึ่งเบ็ธเสีมงชี้ขาณ 
(2) ใธกยฒีณังด่อไบธี้ ให้ตือคะแธธเสีมงไภ่ธ้อมกว่า 3 ใธ 4 ของจ าธวธเสีมงถั้งหภณของปู้ตือหุ้ธซึ่งภาบยะชุภ แฤะภีสิถทิออก

เสีมงฤงคะแธธ 
(ก) กายขามหยือกายโอธกิจกายของนยิษัถถั้งหภณ หยือนางส่วธถี่ส าคัญให้แก่นุคคฤอื่ธ 
(ข) กายซื้อหยือกายยันโอธกิจกายของนยิษัถอื่ธหยือนยิษัถเอกชธภาเบ็ธของนยิษัถ 
(ค) กายถ า กายแก้ไข หยือเฤิกสัญญาเกี่มวกันกายให้เช่ากิจกายของนยิษัถถั้งหภณหยือนางส่วธถี่ส าคัญ 
(ง) กายภอนหภามให้นุคคฤอื่ธเข้าจัณกายทุยกิจของนยิษัถ 
(จ) กายยวภกิจกายกันนุคคฤอื่ธ โณมภีวัดตุบยะสงค์จะแน่งก าไยขาณถุธกัธ 
(ฉ) กายแก้ไขเฝิ่ภเดิภหธังสือนยิคฒห์สธทิหยือข้อนังคัน 
(ช) กายเฝิ่ภหยือฤณถุธของนยิษัถ หยือกายออกหุ้ธกู้ 
(ฌ) กายควนหยือเฤิกกิจกาย 

 

ข้อ 39. กิจกายอัธถี่บยะชุภสาภัญบยะจ าบีฝึงกยะถ าภีณังธี้ 
(1) ฝิจายฒายามงาธของคฒะกยยภกายถี่เสธอด่อถี่บยะชุภ แสณงตึงปฤกายณ าเธิธกายของนยิษัถใธยอนบีถี่ป่าธภา 
(2) ฝิจายฒาแฤะอธุภัดิงนณุฤ 
(3) ฝิจายฒาจัณสยยก าไย 
(4) เฤือกดั้งกยยภกายแถธกยยภกายถี่ออกดาภวายะ 
(5) กิจกายอื่ธๆ 

 
กายนัญชี กายเงิธ กายสอนนัญชี แฤะเงิธบัธปฤ 
ข้อ 40. ยอนบีนัญชีของนยิษัถเยิ่ภด้ธใธวัธถี่ 1 ภกยาคภ แฤะสิ้ธสุณฤงใธวัธถี่ 31 ทัธวาคภ ของถุกบี 
ข้อ 41. นยิษัถด้องจัณให้ภีกายถ าแฤะเก็นยักษานัญชี ดฤอณจธกายสอนนัญชีดาภกญหภามว่าณ้วมกายธั้ธ แฤะด้องจัณถ างนณุฤแฤะนัญชี

ก าไยขาณถุธอม่างธ้อมคยั้งหธึ่งใธยอน 12 เณือธ อัธเบ็ธยอนบีนัญชีของนยิษัถ สภุณแฤะนัญชีถั้งหฤามของนยิษัถ จะด้องถ าเบ็ธ
ฟาษาไถม แฤะด้องถ าดาภวิทีนัญชีสากฤ ซึ่งเบ็ธถี่มอภยันกัธถั่วไบใธบยะเถศไถม 

ข้อ 42. คฒะกยยภกายด้องจัณให้ภีกายถ างนณุฤแฤะนัญชีก าไยขาณถุธ ฒ วัธสิ้ธสุณของยอนบีของนยิษัถเสธอด่อถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธใธกาย
บยะชุภสาภัญบยะจ าบี เฝื่อฝิจายฒาอธุภัดิงนณุฤแฤะนัญชีก าไยขาณถุธหยือจัณถ าขึ้ธใธยะหว่างยอนบีนัญชีเฝื่อเสธอด่อถี่บยะชุภ
ปู้ตือหุ้ธเฝื่อฝิจายฒาอธุภัดิ คฒะกยยภกายด้องจัณให้ปู้สอนนัญชีดยวจสอนให้เสย็จก่อธธ าเสธอด่อถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ 

ข้อ 43. คฒะกยยภกายด้องจัณส่งเอกสายณังด่อไบธี้ให้ปู้ตือหุ้ธ ฝย้อภกันหธังสือธัณบยะชุภสาภัญบยะจ าบี 
(1) ส าเธางนณุฤแฤะนัญชีก าไยขาณถุธถี่ปู้ดยวจสอนนัญชีดยวจสอนแฤ้วฝย้อภกันยามงาธกายดยวจสอนนัญชีของ                            

ปู้ดยวจสอนนัญชี 
(2) ยามงาธบยะจ าบีของคฒะกยยภกาย 
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ข้อ 44. ฟามใด้ข้อนังคันข้อ 45. ห้าภภิให้แน่งเงิธบัธปฤจากเงิธบยะเฟถอื่ธธอกจากเงิธก าไย ใธกยฒีถี่นยิษัถมังภีมอณขาณถุธสะสภอมู่        

ห้าภภิให้แน่งเงิธบัธปฤ  
  

เงิธบัธปฤส าหยันหุ้ธสาภัญให้แน่งดาภจ าธวธหุ้ธ หุ้ธฤะเถ่าๆ กัธ 
 

 คฒะกยยภกายอาจจ่ามเงิธบัธปฤยะหว่างกาฤให้แก่ปู้ตือหุ้ธไณ้เบ็ธคยั้งคยาว ใธเภื่อเห็ธว่านยิษัถภีปฤก าไยสภควยฝอถี่จะถ า
เช่ธธั้ธ แฤะยามงาธให้ถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธถยานใธกายบยะชุภคยาวด่อไบ 

 

 กายจ่ามเงิธบัธปฤให้กยะถ าฟามใธ 1 เณือธธันแด่วัธถี่ถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธ หยือคฒะกยยภกายฤงภดิ แฤ้วแด่กยฒี ถั้งธี้ให้แจ้ง                 
เบ็ธหธังสือไบมังปู้ตือหุ้ธ แฤะให้โฆษฒาค านอกกฤ่าวกายจ่ามเงิธบัธปฤธั้ธใธหธังสือฝิภฝ์ฟามใธ 1 เณือธ ธันแด่วัธถี่ถี่บยะชุภ                   
ปู้ตือหุ้ธอธุภัดิ หยือคฒะกยยภกายฤงภดิแฤ้วแด่กยฒี 

ข้อ 45. นยิษัถด้องจัณสยยก าไยสุถทิบยะจ าบีส่วธหธึ่งไว้เบ็ธถุธส ายองไภ่ธ้อมกว่าย้อมฤะ 5 ของก าไยสุถทิบยะจ าบีหักณ้วมมอณเงิธขาณถุธ
สะสภมกภา (ต้าภี) จธกว่าถุธส ายองธี้จะภีจ าธวธไภ่ธ้อมกว่าย้อมฤะ 10 ของถุธจณถะเนีมธ ธอกจากถุธส ายองถี่ไณ้ยะนุไว้แฤ้ว 
คฒะกยยภกายอาจเสธอด่อถี่บยะชุภปู้ตือหุ้ธให้ฤงภดิกัธปฤก าไยสุถทิไว้เบ็ธถุธส ายองอม่างอื่ธดาภถี่เห็ธสภควยเฝื่อณ าเธิธ
กิจกายของนยิษัถ 

ข้อ 46. ปู้สอนนัญชีภีอ าธาจดยวจสอนนัญชีเอกสายแฤะหฤักฏาธอื่ธใณ ถี่เกี่มวกันยามไณ้ยามจ่าม ดฤอณจธถยัฝม์สิธแฤะหธี้สิธของนยิษัถ               
ใธเวฤายะหว่างเวฤาถ ากายของนยิษัถ ใธกายธี้ให้ภีอ าธาจสอนตาภกยยภกาย ฝธักงาธ ฤูกจ้าง ปู้ณ ายงด าแหธ่งหธ้าถี่ใณๆ                
ของนยิษัถ แฤะดัวแถธของนยิษัถ ยวภถั้งให้ชี้แจงข้อเถ็จจยิงหยือเอกสายหฤักฏาธเกี่มวกันกายณ าเธิธกิจกายของนยิษัถไณ้ 
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     หธังสือภอนฉัธถะ  

     
       เขีมธถี่................................................................................................... 
       วัธถี่ .................เณือธ..................................ฝ.ศ..................................... 

       
 (1) ข้าฝเจ้า.................................................................................................  สัญชาดิ.................................................................. 
อมู่น้าธเฤขถี่..................................... ตธธ ...................................................ด านฤ / แขวง....................................................................... 
อ าเฟอ / เขด...................................................... จังหวัณ........................................ ยหัสไบยษฒีม์........................................................... 
  
 (2) เบ็ธปู้ตือหุ้ธของ                                            นยิษัถ แฝยธณ้า จิวเวฤย่ี                                    จ ากัณ (ภหาชธ)  
โณมตือหุ้ธสาภัญจ าธวธถั้งสิ้ธยวภ..................................................หุ้ธ แฤะออกเสีมงฤงคะแธธไณ้เถ่ากัน........................... เสีมง 
  
 (3) ขอภอนฉัธถะให้ 
 (1) ..........................................................................................อาม ุ.......................บ ีอมู่น้าธเฤขถี่.......................................... 
ตธธ.............................................ด านฤ / แขวง...............................................อ าเฟอ / เขด................................................................... 
จังหวัณ.........................................ยหัสไบยษฒีม์...............................................หยือ 
 (2) ..........................................................................................อาม ุ.......................บ ีอมู่น้าธเฤขถี่.......................................... 
ตธธ............................................ด านฤ / แขวง...............................................อ าเฟอ / เขด.................................................................... 
จังหวัณ.........................................ยหัสไบยษฒีม์...............................................หยือ 
 (3) ..........................................................................................อาม ุ.......................บ ีอมู่น้าธเฤขถี่.......................................... 
ตธธ............................................ด านฤ / แขวง...............................................อ าเฟอ / เขด.................................................................... 
จังหวัณ.........................................ยหัสไบยษฒีม์............................................... 
            
             คธหธึ่งคธใณเฝีมงคธเณีมวเบ็ธปู้แถธของข้าฝเจ้าเฝื่อเข้าบยะชุภแฤะออกเสีมงฤงคะแธธแถธข้าฝเจ้าใธกายบยะชุภ                  
สาภัญปู้ตือหุ้ธบยะจ าบี 2562 ใธวัธฝรหัสนณีถี่ 16 กยกญาคภ 2563 เวฤา 15.00 ธ. ฒ อาคายสโภสย ชั้ธ 1 ของนยิษัถฯ เฤขถี่ 28             
ตธธนางธา - ดยาณ 28 แขวงนางธาใด้ เขดนางธา กยุงเถฝภหาธคย หยือถี่จะฝึงเฤ่ือธไบใธวัธ เวฤา แฤะสตาธถี่อื่ธณ้วม 
  
 กิจกายใณถี่ปู้ยันภอนฉัธถะกยะถ าไบใธกายบยะชุภธั้ธ ให้ตือเสภือธว่า ข้าฝเจ้าไณ้กยะถ าเองถุกบยะกาย 
  
       ฤงชือ่...................................................................... ปู้ภอนฉัธถะ 
              (...............................................................)      
        

ฤงชื่อ............................................................... ปู้ยันภอนฉัธถะ 
                                    (..............................................................)       
 
 
 
หภามเหด ุ 
ปู้ตือหุ้ธถี่ภอนฉัธถะจะด้องภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเฝีมงยามเณีมวเบ็ธปู้เข้าบยะชุภแฤะออกเสีมงฤงคะแธธ ไภ่สาภายตแน่งแมก
จ าธวธหุ้ธให้ปู้ยันภอนฉัธถะหฤามคธเฝื่อแมกกายฤงคะแธธเสีมงไณ้ 

 แนน ก. อากยแสดภบ์ 20.-นาถ 
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หนงัสอืมอบฉนัทะ  

 
     

        เขียนท่ี...................................................................................... 
        วันท่ี............เดอืน.............................................พ.ศ...................  
        

(1) ขาพเจา.........................................................................................................สัญชาติ................................................................. 
อยูบานเลขท่ี..............................................ถนน.................................................................ตําบล/แขวง........................................................ 
อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย....................................................... 
 

 (2) เปนผูถือหุนของบริษัท แพรนดา จิวเวลร่ี จํากัด (มหาชน)                      
โดยถอืหุนสามญัจํานวนท้ังส้ินรวม....................................................หุนและออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ............................................เสียง 
 

 (3) ขอมอบฉนัทะให           
      1......................................................................................................................................................อาย.ุ................................ป    
อยูบานเลขท่ี.........................................ถนน.......................................................................ตําบล/แขวง....................................................... 
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด...................................................................รหัสไปรษณีย...............................................หรือ 
     2.......................................................................................................................................................อาย.ุ................................ป    
อยูบานเลขท่ี.........................................ถนน........................................................................ตําบล/แขวง....................................................... 
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด..................................................................รหัสไปรษณีย................................................ หรือ 
    3.........................................................................................................................................................อาย.ุ..................................ป    
อยูบานเลขท่ี.........................................ถนน.......................................................................ตําบล/แขวง....................................................... 
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด...................................................................รหัสไปรษณีย......................................................  
 

กรรมการอิสระเปนผูรับมอบดงันี้ :- 
            1. นายวีระชัย ตันติกุล กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ77 ป 
              อยูบานเลขท่ี 29 ถนนสิริธร ซอย 2 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 

    

หรือ    2.  นางรวิฐา พงศนุชิต  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ป 
           อยูบานเลขท่ี 5/208 ลําลูกกา 71 ถนนลําลูกกา แขวงบึงลาดสวาย เขตลําลูกกา ปทุมธานี 12150 

  

หรือ    3. นายจํานงค วัฒนเกส กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  อายุ 68 ป     
                                อยูบานเลขท่ี 99 ซ.แบริ่ง 3 แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

 

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2562 ในวนัพฤหสับด ี16 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ อาคารสโมสร ชั้น 1 ของบริษัทฯ  เลขที่ 28 ถนนบางนา - ตราด 
28 แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพมหานครหรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 
 

  (4)   ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี ้   
 
วาระที ่ 1   รบัทราบรายงานรายงานประจําป 2562 ของคณะกรรมการบรษิทั 

            (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
        (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

    เห็นดวย        ไมเห็นดวย     งดออกเสยีง 
 
 

อากรแสตมป 20.-บาท 

โปรดกา
เคร่ืองหมาย
หนาชื่อผูรับ
มอบฉันทะ
เพียงชื่อเดียว 

แบบ ข. 
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วายะถี่  2   ฝจิายฒาอธภุดังินแสณงฏาธะกายเงธิ งนก าไยขาณถธุส าหยนับ ี2562 สิธ้สณุวธัถี ่31 ทธัวาคภ 2562 
         (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 
    (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณัง ธี้ 

    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
 

วายะถี่  3   ฝจิายฒาอธภุดักิายจา่มเงธิบธัปฤจากก าไยสะสภของนยษิถัโณมใชก้ าไยสถุทบิยะจ าบ ี2555    
    (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

    (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 
      เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
 

วายะถี่  4  ฝิจายฒาอธุภัดิเฤือกดั้งกยยภกายแถธกยยภกายถี่ด้องออกดาภวายะ 
    (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

         (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 
  กายแด่งด้ังกยยภกายถั้งชุณ 

    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง  
  กายแด่งด้ังกยยภกายเบ็ธยามนุคคฤ 

   ธางสุธัธถา       เดีมสุวยยฒ์   เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
 ธางบยาฒี         คุฒบยะเสยิฏ   เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 

   ธามจ าธงค์        วัฑธเกส          เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
 

วายะถี่  5  ฝจิายฒาอธภุดักิ าหธณคา่ดอนแถธคฒะกยยภกายบยะจ าบ ี2563 
     (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

     (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 
    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
  

วายะถี่  6  ฝจิายฒาอธภุดัิแดง่ดั้งปูส้อนนญัชี บยะจ าบ ี2563 แฤะก าหธณคา่ดอนแถธ 
    (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 
     (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
 

วายะถี่  7  ฝจิายฒาอธภุดัิแกไ้ขขอ้ 35 แฤะ 36 ของขอ้นงัคนัของนยษิถัฯ 
     (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

     (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 
    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
 
วายะถี่  8  เยือ่งอืธ่ ๆ (ตา้ภ)ี 
  (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

  (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 
 
    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
 
 



   

                                                                                                                     นยษิถั แฝยธณา้ จวิเวฤยี ่จ ากณั (ภหาชธ) 
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                (5) กายฤงคะแธธเสีมงของปู้ยันภอนฉัธถะใธวายะใณถี่ไภ่เบ็ธไบดาภถี่ยะนุไว้ใธหธังสือภอนฉัธถะธี้ให้ตือว่ากายฤงคะแธธ
เสีมงธั้ธไภ่ตูกด้องแฤะไภ่ใช่เบ็ธกายฤงคะแธธเสีมงของข้าฝเจ้าใธฏาธะปู้ตือหุ้ธ 
      

 (6)ใธกยฒีถี่ข้าฝเจ้าไภ่ไณ้ยะนุควาภบยะสงค์ใธกายออกเสีมงฤงคะแธธใธวายะใณไว้หยือยะนุไว้ไภ่ชัณเจธหยือใธกยฒีถี่                 
ถี่บยะชุภภีกายฝิจายฒาหยือฤงภดิใธเยื่องใณธอกเหธือจากเยื่องถี่ยะนุไว้ข้างด้ธ ยวภตึงกยฒีถี่ภีกายแก้ไขเบฤี่มธแบฤงหยือเฝิ่ภเดิภ
ข้อเถ็จจยิงบยะกายใณ ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

 
กิจกายใณถี่ปู้ยันภอนฉัธถะไณ้กยะถ าไบใธกายบยะชุภ เว้ธแด่กยฒีถี่ปู้ยันภอนฉัธถะไภ่ออกเสีมงดาภถี่ข้าฝเจ้ายะนุใธหธังสือภอน

ฉัธถะให้ตือเสภือธว่าข้าฝเจ้าไณ้กยะถ าเองถุกบยะกาย 
 
 

        ฤงชื่อ......................................................................ปู้ภอนฉัธถะ
                (...............................................................)     
                  
 
        ฤงชื่อ................................................................ปู้ยันภอนฉัธถะ 
                       (................................................................)     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หภามเหด ุ 

1. ปู้ตือหุ้ธถี่ภอนฉัธถะจะด้องภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเฝีมงยามเณีมวเบ็ธปู้เข้าบยะชุภแฤะออกเสีมงฤงคะแธธไภ่สาภายต
แน่งแมกจ าธวธหุ้ธให้ปู้ยันภอนฉัธถะหฤามคธเฝื่อแมกกายฤงคะแธธเสีมงไณ้ 

2. วายะเฤือกดั้งกยยภกายสาภายตเฤือกดั้งกยยภกายถั้งชุณหยือเฤือกดั้งกยยภกายเบ็ธยามนุคคฤ 
3. ใธกยฒีถี่ภีวายะถี่จะฝิจายฒาใธกายบยะชุภภากกว่าวายะถี่ยะนุไว้ข้างด้ธปู้ภอนฉัธถะสาภายตยะนุเฝิ่ภเดิภไณ้ใธในบยะจ าด่อแนน

หธังสือภอนฉัธถะแนน ข. ดาภแธน 
 
 



   

                                                                                                                     บริษทั แพรนดา จวิเวลรี ่จาํกดั (มหาชน) 
                                                                                                                      เอกสารการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562                   หนาที่  38 
 

 
 อากรแสตมป 20.-บาท                                                    แบบ ค. 

 
 

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ  
       แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถอืหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 
 
        เขียนท่ี...................................................................................... 
        วันท่ี............เดอืน.............................................พ.ศ..................  
        

(1) ขาพเจา...................................................................................................................................................................................... 
สํานักงานต้ังอยูเลขท่ี...............................................ถนน......................................................ตําบล/แขวง...................................................... 
อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย..................................................... 
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน(Custodianใหกับ............................................................................................................... 
ซึ่งเปนผูถอืหุนของบรษิทั......................................................................................................................................................จํากดั (มหาชน) 
โดยถอืหุนสามญัจํานวนท้ังส้ินรวม......................................................หุนและออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..........................................เสียง 
 
 (2) ขอมอบฉนัทะให           
      1.....................................................................................................................................................อาย.ุ..................................ป    
อยูบานเลขท่ี.........................................ถนน......................................................................ตําบล/แขวง........................................................ 
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด..................................................................รหัสไปรษณีย................................................ หรือ 
     2......................................................................................................................................................อาย.ุ..................................ป    
อยูบานเลขท่ี.........................................ถนน......................................................................ตําบล/แขวง........................................................ 
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด..................................................................รหัสไปรษณีย................................................ หรือ 
    3........................................................................................................................................................อายุ....................................ป    
อยูบานเลขท่ี.........................................ถนน......................................................................ตําบล/แขวง........................................................ 
อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.....................................................................รหัสไปรษณีย.......................................................  
 
คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น.ณ อาคารสโมสร ชั้น 1 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ถนนบางนา - 
ตราด 28 แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 
 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี ้
   

   มอบฉันทะตามจํานวนหุนท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได 
   มอบฉันทะบางสวน คือ 

    หุนสามัญ...................................หุน และมสิีทธิออกเสียงลงคะแนนได...........................เสียง 
        หุนบุริมสิทธิ..............................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได...........................เสียง 

 

        รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ังหมด.............................เสียง         
   

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี ้
 
 

 



   

                                                                                                                     นยษิถั แฝยธณา้ จวิเวฤยี ่จ ากณั (ภหาชธ) 
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วายะถี่  1 ยนัถยานยามงาธยามงาธบยะจ าบ ี2562 ของคฒะกยยภกายนยษิถั 
            (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 
        (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

         เห็ธณ้วม    ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
 

วายะถี่  2 ฝจิายฒาอธภุดังินแสณงฏาธะกายเงธิ งนก าไยขาณถธุส าหยนับ ี2562 สิธ้สณุวธัถี ่31 ทธัวาคภ 2562 
            (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 
       (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

        เห็ธณ้วม            ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
 

วายะถี่  3 ฝจิายฒาอธภุดักิายจา่มเงธิบธัปฤจากก าไยสะสภของนยษิถัโณมใชก้ าไยสถุทบิยะจ าบ ี2555    
       (ก) ใหปู้้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

       (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 
         เห็ธณ้วม            ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
 

วายะถี่ 4 ฝิจายฒาอธุภัดิเฤือกดั้งกยยภกายแถธกยยภกายถี่ด้องออกดาภวายะ 
      (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

           (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 
            กายแด่งดั้งกยยภกายถั้งชุณ 

              เห็ธณ้วม                          ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง  
            กายแด่งดั้งกยยภกายเบ็ธยามนุคคฤ 

                     ธางสุธัธถา       เดีมสุวยยฒ์   เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม   งณออกเสีมง 
           ธางบยาฒี         คุฒบยะเสยิฏ   เห็ธณ้วม       ไภเ่ห็ธณ้วม   งณออกเสีมง 

             ธามจ าธงค์        วัฑธเกส           เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม   งณออกเสีมง 
 

วายะถี่  5 ฝจิายฒาอธภุดักิ าหธณคา่ดอนแถธคฒะกยยภกายบยะจ าบ ี2563 
         (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

            (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 
          เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
  

วายะถี่  6 ฝจิายฒาอธภุดัิแดง่ดัง้ปูส้อนนัญชี บยะจ าบ ี2563 แฤะก าหธณคา่ดอนแถธ 
        (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 
         (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 

         เห็ธณ้วม                  ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
 

 
วายะถี่  7  ฝจิายฒาอธภุดัิแกไ้ขขอ้ 35 แฤะ 36 ของขอ้นงัคนัของนยษิถัฯ 
     (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

     (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 
    เห็ธณ้วม       ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
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วายะถี่ 8 เยือ่งอืธ่ ๆ (ตา้ภี) 
    (ก) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

    (ข) ให้ปู้ยันภอนฉัธถะออกเสีมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงค์ของข้าฝเจ้า ณังธี้ 
                เห็ธณ้วม                    ไภ่เห็ธณ้วม    งณออกเสีมง 
 

  (5) กายฤงคะแธธเสีมงของปู้ยันภอนฉัธถะใธวายะใณถี่ไภ่เบ็ธไบดาภถี่ยะนุไว้ใธหธังสือภอนฉัธถะธี้ให้ตือว่ากายฤงคะแธธเสีมง
ธั้ธไภ่ตูกด้องแฤะไภ่ตือเบ็ธกายฤงคะแธธเสีมงของปู้ตือหุ้ธ 

 
(6) ใธกยฒีถี่ข้าฝเจ้าไภ่ไณ้ยะนุควาภบยะสงค์ใธกายออกเสีมงฤงคะแธธใธวายะใณไว้หยือยะนุไว้ไภ่ชัณเจธหยือใธกยฒีถี่ถี่บยะชุภ

ภีกายฝิจายฒาหยือฤงภดิใธเยื่องใณธอกเหธือจากเยื่องถี่ยะนุไว้ข้างด้ธ ยวภตึงกยฒีถี่ภีกายแก้ไขเบฤี่มธแบฤงหยือเฝิ่ภเดิภข้อเถ็จจยิง
บยะกายใณ ให้ปู้ยันภอนฉัธถะภีสิถทิฝิจายฒาแฤะฤงภดิแถธข้าฝเจ้าไณ้ถุกบยะกายดาภถี่เห็ธสภควย 

 
กิจกายใณถี่ปู้ยันภอนฉัธถะไณ้กยะถ าไบใธกายบยะชุภ เว้ธแด่กยฒีถี่ปู้ยันภอนฉัธถะไภ่ออกเสีมงดาภถี่ข้าฝเจ้ายะนุใธหธังสือภอน

ฉัธถะให้ตือเสภือธว่าข้าฝเจ้าไณ้กยะถ าเองถุกบยะกาย 
 
 
 

        ฤงชื่อ......................................................................ปู้ภอนฉัธถะ
                (................................................................)      
 
                  
        ฤงชื่อ.................................................................ปู้ยันภอนฉัธถะ 
                       (................................................................)     
          
    
 
 
 
 
 
หภามเหด ุ 

1. หธังสือภอนฉัธถะแนน ค. ธี้ใช้เฉฝาะกยฒีถี่ปู้ตือหุ้ธถี่บยากญชื่อใธถะเนีมธหุ้ธเบ็ธปุ้ฤงถุธด่างบยะเถศแฤะแด่งด้ังให้ 
คัสโดเณีมธ (Custodian) ใธบยะเถศไถมเบ็ธปู้ยันผากแฤะณูแฤหุ้ธให้เถ่าธั้ธ 

2. หฤักฏาธถี่ด้องแธนฝย้อภกันหธังสือภอนฉัธถะ คือ 
(1) หธังสือภอนอ าธาจจากปู้ตอืหุ้ธให้คัสโดเณีมธ (Custodian) เบ็ธปู้ณ าเธิธกายฤงธาภใธหธังสือภอนฉัธถะแถธ 
(2) หธังสือมืธมัธว่าปู้ฤงธาภใธธังสือภอนฉัธถะไณ้ยันอธุญาดบยะกอนทุยกิจ คัสโดเณีมธ (Custodian) 

3. ปู้ตือหุ้ธถี่ภอนฉัธถะจะด้องภอนฉัธถะให้ปู้ยันภอนฉัธถะเฝีมงยามเณีมวเบ็ธปูเ้ข้าบยะชุภแฤะออกเสีมงฤงคะแธธไภ่สาภายต      
แน่งแมกจ าธวธหุ้ธให้ปู้ยันภอนฉัธถะหฤามคธเฝื่อแมกกายฤงคะแธธเสีมงไณ้ 

4. วายะเฤือกดั้งกยยภกายสาภายตเฤือกดั้งกยยภกายถั้งชุณหยือเฤือกดั้งกยยภกายเบ็ธยามนุคคฤ 
5. ใธกยฒีถี่ภีวายะถี่จะฝิจายฒาใธกายบยะชุภภากกว่าวายะถี่ยะนุไว้ข้างด้ธปู้ภอนฉัธถะสาภายตยะนุเฝิ่ภเดิภไณ้ใธในบยะจ าด่อ 

แนนหธังสือภอนฉัธถะแนน ค. ดาภแธน  
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