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ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 5 

หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 
       เขียนที่  ............................................................ 

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

 1. ขาพเจา  .......................................................................................................... สัญชาติ .................... 

อยูบานเลขท่ี .................... ถนน ..............................ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต .......................

จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย .......................................... 

 2. เปนผูถือหุนของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม ................................... หุน 

และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .................................... เสียง ดังนี้ 

4. ขอมอบฉันทะให 

กรรมการอิสระ 1)       นายปญจะ เสนาดิสัย อายุ 66 ป อยูบานเลขท่ี 10 ซอยอินทามระ 40 แขวงดินแดง  

  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือ 

2)  นายชัยพัฒน สหัสกุล อายุ 59 ป อยูบานเลขท่ี 1018 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก 

 กรุงเทพฯ 10500 หรือ 

บุคคลอื่น 3) ................................................................................................................  อายุ .............. ป      

      อยูบานเลขท่ี ....................ถนน ..................................................ตําบล/แขวง ........................   

      อําเภอ/เขต ..................จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย .......................หรือ 

3) ................................................................................................................. อายุ .............. ป  

อยูบานเลขท่ี ....................ถนน ..................................................ตําบล/แขวง ......................

อําเภอ/เขต ..................จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย ......................หรือ 

  คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาใน

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ หองซากุระ อาคาร  

จัสมิน เลขท่ี 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือพึงที่จะเล่ือนไปใน

วัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

5. ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
 
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงเพ่ือทราบ 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 
 

 

 

 
วาระที่ 3 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

อากรแสตมป 

20 บาท 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2556 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 
  
 
 
  
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2556 โดย
 จายเปนเงินสด 
 
 
 
 
 
 วาระที่ 6  พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
วาระที่ 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2557 
 
 
 
 
  
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2557 
  

 

 

 
 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด  

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

 การเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล  

 1. นายวินิต ชอวิเชียร  

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

 2. นายชเนศวร แสงอารยะกุล  

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 
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วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
 
 
 
 
 

5. การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวา
การลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

6. ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือ
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข 

เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ

ตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจา

ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

 

     ลงชื่อ ..............................................................ผูมอบฉันทะ 

              (                ) 

 

     ลงชื่อ ..............................................................ผูรับมอบฉันทะ 

              (                ) 

 

     ลงชื่อ ..............................................................ผูรับมอบฉันทะ 

              (                )  

  

      
หมายเหตุ  

1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลง 

คะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

 2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล  

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ 

 

 

 

 

 

 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ หอง

ซากุระ อาคารจัสมิน เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่

จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

วาระที่  .............. เรื่อง ....................................................................................................................................... 

          เห็นดวย ............... เสียง           ไมเห็นดวย ............... เสียง          งดออกเสียง .............. เสียง 
 
วาระที่  .............. เรื่อง ....................................................................................................................................... 

          เห็นดวย ............... เสียง           ไมเห็นดวย ............... เสียง          งดออกเสียง .............. เสียง 
 
วาระที่  .............. เรื่อง ....................................................................................................................................... 

          เห็นดวย ............... เสียง           ไมเห็นดวย ............... เสียง          งดออกเสียง .............. เสียง 
 
วาระที่  .............. เรื่อง ....................................................................................................................................... 

          เห็นดวย ............... เสียง           ไมเห็นดวย ............... เสียง          งดออกเสียง .............. เสียง 
 
วาระที่  .............. เรื่อง ....................................................................................................................................... 

          เห็นดวย ............... เสียง           ไมเห็นดวย ............... เสียง          งดออกเสียง .............. เสียง 

ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณ และเปนความจริงทุกประการ 
 

      ลงชื่อ ............................................................ผูมอบฉันทะ 

                 (                ) 

 

      ลงชื่อ ....................................................... ผูรับมอบฉันทะ 

                  (                ) 

 

      ลงชื่อ ....................................................... ผูรับมอบฉันทะ 

                  (                ) 
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หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค. 
(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งให 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

   

       เขียนที่  ............................................................. 

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

 1. ขาพเจา  .......................................................................................สัญชาติ ........................................ 

อยูบานเลขท่ี .................... ถนน ...................... ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ..............................

จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย .......................................... 

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ...................................................................... 

ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม ................................... หุน และออก

เสียงลงคะแนนไดเทากับ .................................... เสียง ดังนี้ 

2. ขอมอบฉันทะให 

กรรมการอิสระ 1)       นายปญจะ เสนาดิสัย อายุ 66 ป อยูบานเลขท่ี 10 ซอยอินทามระ 40 แขวงดินแดง  

   เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือ 

2)  นายชัยพัฒน สหัสกุล อายุ 59 ป อยูบานเลขท่ี 1018 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก 

 กรุงเทพฯ 10500 หรือ 

บุคคลอื่น 3) ................................................................................................................  อายุ .............. ป      

      อยูบานเลขท่ี ....................ถนน ..................................................ตําบล/แขวง ........................   

      อําเภอ/เขต ..................จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย .......................หรือ 

4) ................................................................................................................. อายุ .............. ป  

อยูบานเลขท่ี ....................ถนน ..................................................ตําบล/แขวง ......................

อําเภอ/เขต ..................จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย ......................หรือ 

  คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาใน

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ หองซากุระ อาคารจัส

มิน เลขท่ี 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือพึงที่จะเล่ือนไปในวัน 

เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

3. ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี้ 
  มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  มอบฉันทะบางสวนคือ จํานวนหุน ................. หุนและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ................หุน                              

 4. ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

 
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงเพ่ือทราบ 
 
 

อากรแสตมป 

20 บาท 
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วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 

วาระที่ 3 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2556 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 
  
 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2556 โดย

จายเปนเงินสด 
 
 
 
 
วาระที่ 6  พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
วาระที่ 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2557 
 
 
 
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2557 
  

 

 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด  

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

 การเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล  

 1. นายวินิต ชอวิเชียร  

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

 2. นายชเนศวร แสงอารยะกุล  

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 



 

 

หนา 35 

 

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

 5. การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวา

การลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

6. ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือ

ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข

เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ

ตามที่เห็นสมควร 

              กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ี

ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

 

      ลงชื่อ ............................................................ผูมอบฉันทะ 

                 (                ) 

 

      ลงชื่อ ........................................................ผูรับมอบฉันทะ 

                  (                ) 

 

      ลงชื่อ ........................................................ผูรับมอบฉันทะ 

                  (                ) 

 
หมายเหตุ  

1. หนังสือมอบอํานาจแบบ ค. น้ีใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทาน้ัน 

2. หลักฐานท่ีตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

2.1 หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนให (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

2.2 หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ

แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล  

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
 

 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 



 

 

หนา 36 

 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษทั ไพลอน จาํกัด (มหาชน) 
 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ หอง

ซากุระ อาคารจัสมิน เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่

จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 
 

วาระที่  .............. เรื่อง ....................................................................................................................................... 

         เห็นดวย ............... เสียง           ไมเห็นดวย ............... เสียง          งดออกเสียง .............. เสียง 
 
วาระที่  .............. เรื่อง ....................................................................................................................................... 

         เห็นดวย ............... เสียง           ไมเห็นดวย ............... เสียง          งดออกเสียง .............. เสียง 
 
วาระที่  .............. เรื่อง ....................................................................................................................................... 

         เห็นดวย ............... เสียง           ไมเห็นดวย ............... เสียง          งดออกเสียง .............. เสียง 
 
วาระที่  .............. เรื่อง ....................................................................................................................................... 

         เห็นดวย ............... เสียง           ไมเห็นดวย ............... เสียง          งดออกเสียง .............. เสียง 
 
วาระที่  .............. เรื่อง ....................................................................................................................................... 

         เห็นดวย ............... เสียง           ไมเห็นดวย ............... เสียง          งดออกเสียง .............. เสียง 

 

 ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณ และเปนความจริง            

ทุกประการ 

 

      ลงชื่อ ............................................................ผูมอบฉันทะ 

                 (                ) 

      ลงชื่อ ........................................................ผูรับมอบฉันทะ 

                  (                ) 

ลงชื่อ ........................................................ผูรับมอบฉันทะ 

                  (                ) 

 

 

 

 


