
 

 

 

เขียนท่ี........................................................................... 

วนัท่ี.............เดือน..................................พ.ศ................. 
 (1) ขา้พเจา้...........................................................................................สญัชาติ..........................................................
อยูบ่า้นเลขท่ี.......................ถนน...........................................ต  าบล/แขวง.................................................................................
อ าเภอ/เขต...........................................จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย.์..........................................................
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั.....................................................................................
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั.................................................................................................................................จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม...................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสียง ดงัน้ี 

 หุน้สามญั...........................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสียง 

 หุน้บุริมสิทธิ......................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสียง 

 (2) ขอมอบฉนัทะให ้

       (1).................................................................................................อาย.ุ..................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี......................
ถนน...................................................ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต................................................................
จงัหวดั...............................................................รหสัไปรษณีย.์......................................หรือ 

       (2)..นายพิสุทธ์ิ  เดชะไกศยะ.........................................................อาย.ุ...62...........ปี อยูบ่า้นเลขท่ี..2922/200.....
ถนน....เพชรบุรีตดัใหม่.....................ต าบล/แขวง...บางกะปิ...................อ าเภอ/เขต.....หว้ยขวาง............................................
จงัหวดั.....กรุงเทพฯ........................................รหสัไปรษณีย.์.....10320..........................หรือ 

         (3)..นายวทิิต รัชชตาตะนนัท.์.......................................................อาย.ุ....63..........ปี อยูบ่า้นเลขท่ี...2922/200....
ถนน....เพชรบุรีตดัใหม่.....................ต  าบล/แขวง...บางกะปิ...................อ าเภอ/เขต.....หว้ยขวาง............................................
จงัหวดั.....กรุงเทพฯ........................................รหสัไปรษณีย.์.....10320..........................หรือ 

       (4) ..นายพินิจ พวัพนัธ์...................................................................อาย.ุ....50.........ปี อยูบ่า้นเลขท่ี...2922/200....
ถนน....เพชรบุรีตดัใหม่.....................ต  าบล/แขวง...บางกะปิ...................อ าเภอ/เขต.....หว้ยขวาง............................................
จงัหวดั.....กรุงเทพฯ........................................รหสัไปรษณีย.์.....10320.......................... 
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ ประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนน
เพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือ จะพึงเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

                                     มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

                                     มอบฉนัทะบางส่วนคือ 

                                                              หุน้สามญั.................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้................................เสียง 

                                                              หุน้บุริมสิทธิ...........หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้.................................เสียง 

               รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด........................เสียง 

                                                                        
 

                    (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

                           วาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานฯ จะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ (ถา้มี) 
 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 

คสัโตเดยีน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

-------------- 

 



 

      วาระท่ี 2  เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560  
                     (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                                           เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

      วาระท่ี 3  เร่ือง พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี และรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการ 

                 ด าเนินงานประจ าปี 2560 

          วาระน้ีแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 

         วาระท่ี 4  เร่ือง พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจ าปี 2560  

               ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบ

               จากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ พร้อมรายงานของผูส้อบบญัชี 

                                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                                           เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง                               
   

      วาระท่ี 5  เร่ือง พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ส าหรับผลการ 

                               ด าเนินงานประจ าปี 2560 

                     (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

                                         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                                           เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

                                   วาระท่ี 6  เร่ือง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงก าหนดพน้จาก 
                               ต  าแหน่งตามวาระ (ขอ้มูลกรรมการ ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 
       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                                           การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

                                           เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

 

                                           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

      ช่ือกรรมการ  นางศรีวรา อิสสระ 

                                           เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

       ช่ือกรรมการ  นายนิติ  โอสถานุเคราะห์ 

                                           เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

 

       ช่ือกรรมการ  นายวรสิทธิ  อิสสระ 
                                           เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

       ช่ือกรรมการ  นางลินดา  ประเสริฐสม 

                                           เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 
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     วาระท่ี 7  เร่ือง พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย 
                ประจ าปี 2561 
                     (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                                           เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 
 

                                   วาระท่ี 8  เร่ือง  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
                 หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบ
                 ระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

                     (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                                           เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 
 

    วาระท่ี 9  เร่ือง  พิจารณาอนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่าย 

                     (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                                           เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 
 

           วาระท่ี 10  เร่ือง  พิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ท่ี 4 เพื่อให ้
               สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่าย 

                     (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                                           เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

 

  วาระท่ี 11   เร่ือง  พิจารณาอนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
                     (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                                           เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 
 

  วาระท่ี 12   เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ท่ี 4 เพื่อให ้
                สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

                     (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                                           เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 
 

  วาระท่ี 13   เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

                     (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                                           เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 
 



 

  วาระท่ี 14   เร่ือง  พิจารณาอนุมติัวงเงินเพ่ือการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษทัเพ่ิมเติม 

                     (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                                           เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

 

  วาระท่ี 15   เร่ือง  อ่ืน ๆ (ถา้มี) 
                     (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                                           เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

 

 (5) การลงคะแนนของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือใน
กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

                                                                                                          ลงช่ือ ................................................. ผูม้อบฉนัทะ 

                                                                                                (............................................) 
ลงช่ือ ................................................ ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                                                                                                (............................................) 
ลงช่ือ ................................................ ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                                                                                                (............................................) 
ลงช่ือ ................................................ ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

หมายเหตุ 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลให้เท่านั้น 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บ

มอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 



 

 

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 21 อาคาร
ชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา 
และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

-------------- 

 

                        วาระท่ี..................เร่ือง......................................................................................................................................... 
                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

                                      เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

 

                        วาระท่ี..................เร่ือง......................................................................................................................................... 
                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

                                      เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

 

                        วาระท่ี..................เร่ือง......................................................................................................................................... 
                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

                                      เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

 
                        วาระท่ี..................เร่ือง.........................................................................................................................................  
                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

                                      เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

 
                        วาระท่ี..................เร่ือง......................................................................................................................................... 
                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

                                      เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

 
 
 
 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  



 

                        วาระท่ี..................เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
    ช่ือกรรมการ.............................................................................................................................................. 
                               เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

    ช่ือกรรมการ.............................................................................................................................................. 
                               เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 
    ช่ือกรรมการ.............................................................................................................................................. 
                               เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 
    ช่ือกรรมการ.............................................................................................................................................. 
                               เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 
    ช่ือกรรมการ.............................................................................................................................................. 
                               เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 
    ช่ือกรรมการ.............................................................................................................................................. 
                               เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 
    ช่ือกรรมการ.............................................................................................................................................. 
                               เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 
    ช่ือกรรมการ.............................................................................................................................................. 
                               เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 
    ช่ือกรรมการ.............................................................................................................................................. 
                               เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 
    ช่ือกรรมการ.............................................................................................................................................. 
                               เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 
    ช่ือกรรมการ.............................................................................................................................................. 
                               เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 
    ช่ือกรรมการ.............................................................................................................................................. 
                               เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 
    ช่ือกรรมการ.............................................................................................................................................. 
                               เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 
    ช่ือกรรมการ.............................................................................................................................................. 
                               เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 
    ช่ือกรรมการ.............................................................................................................................................. 
                               เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

 
 


