
 

หนา 33 

ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 5 

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

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

      วันท่ี  ...........  เดือน  .....................  พ.ศ.  .......... 

 1. ขาพเจา ....................................................................................................................  

อยูบานเลขที่ .................... ถนน ..............................ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต .......................จังหวัด 

..................................... รหัสไปรษณีย .......................................... 

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

และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .................................... เสียง ดังน้ี 

     หุนสามัญ.................................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.........................................เสียง 

หุนบุรมิสิทธิ............................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.........................................เสียง 

3. ขอมอบฉันทะให 

กรรมการอิสระ 1)        ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล อายุ 67 ป อยูบานเลขที่ 1018 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก  

  กรุงเทพฯ 10500 หรือ 

2) ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร อายุ 76 ป อยูบานเลขที่ 12/1 ซอยทองหลอ แขวงลาดยาว  

เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 10900 หรือ 

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

อยูบานเลขที่ ....................ถนน ....................................ตาํบล/แขวง ...................................................

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

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

อยูบานเลขที่ ....................ถนน ....................................ตําบล/แขวง ...................................................

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

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวันพุธท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 14:30 น. ดวยวิธีการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส     

(E-AGM) โดยจะทําการถายทอดสดจากหองประชุมสํานักงานบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี 

ทาวเวอร ชั้นที่ 14 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือพึงที่จะเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

ดวย 

4. ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

 

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงเพื่อทราบ 

 

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

 

 

 

 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

อากรแสตมป 

20 บาท 



 

หนา 34 

วาระท่ี 3 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

  

 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปและจายเงินปนผล 

 

 

 
 

วาระท่ี 6  พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วาระท่ี 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2565 

 

 

 
 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกาํหนดคาตอบแทนประจําป 2565 

  

 

 
 

 

 

 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสยีง 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด  

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

 การเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล  

 1. นายเสรี จินตนเสรี  

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

 2. ดร.ปญจะ เสนาดิสัย  

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

 3. นายวงศชัย แสงอารยะกุล  

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 
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วาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

 

 

 

5. การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการ

ลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

6. ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือใน

กรณทีี่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมกีารแกไข 

เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ

ตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุ

ในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทาํเองทุกประการ 

 

 

     ลงช่ือ ............................................................ผูมอบฉันทะ 

              (                ) 

 

     ลงช่ือ .........................................................ผูรับมอบฉันทะ 

              (                ) 

 

     ลงช่ือ ..............................................................พยาน 

              (                )  
หมายเหตุ  

1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ

มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข ตามแนบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 



 

หนา 36 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ 

 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14:30 น. ดวยวิธีการผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส (E-AGM) โดยจะทําการถายทอดสดจากหองประชุมสํานักงานบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) เลขที่ 252 

อาคารเอสพีอี ทาวเวอร ชั้นที่ 14 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา 

และสถานท่ีอื่นดวย 

 

วาระท่ี  ..............เรื่อง ............................................................................................................... 

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

 

วาระท่ี  ..............เรื่อง ............................................................................................................... 

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

 

วาระท่ี  ..............เรื่อง ............................................................................................................... 

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

 

วาระท่ี  ..............เรื่อง ............................................................................................................... 

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

 

วาระท่ี  ..............เรื่อง ............................................................................................................... 

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

 

ขาพเจาขอรบัรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณ และเปนความจรงิทุกประการ 

 

 

      ลงช่ือ .........................................................ผูมอบฉันทะ 

                 (            ) 

 

      ลงช่ือ .........................................................ผูรับมอบฉันทะ 

                  (   ) 

 

      ลงช่ือ ......................................................... พยาน 

                  (   ) 
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หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค. 

(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงต้ังให 

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

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

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

 1. ขาพเจา  .........................................................................สัญชาต ิ................................อยูบานเลขที่ .................

ถนน .......................... ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต ...............................จังหวัด ..................................... 

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

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

................................... หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .................................... เสียง ดังน้ี 

     หุนสามัญ.................................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.........................................เสียง 

หุนบุรมิสิทธิ............................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.........................................เสียง 

 

2. ขอมอบฉันทะให 

กรรมการอิสระ 1)        ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล อายุ 67 ป อยูบานเลขที่ 1018 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก  

  กรุงเทพฯ 10500 หรือ 

2) ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร อายุ 76 ป อยูบานเลขที่ 12/1 ซอยทองหลอ แขวงลาดยาว  

 เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 10900 หรือ 

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

อยูบานเลขที่ ....................ถนน ....................................ตําบล/แขวง ...................................................

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

หรือ 

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

อยูบานเลขที่ ....................ถนน ....................................ตําบล/แขวง ...................................................

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

หรือ 

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14:30 น. ดวยวิธีการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส     

(E-AGM) โดยจะทําการถายทอดสดจากหองประชุมสํานักงานบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี 

ทาวเวอร ชั้นที่ 14 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือพึงที่จะเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

ดวย 

 

3. ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี 

  มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

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

 

 4. ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

อากรแสตมป 

20 บาท 



 

หนา 38 

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงเพื่อทราบ 

 

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

 

 

 

 

วาระท่ี 3 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2564 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

 

 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปและจายเงินปนผล 

 

 

 

 

วาระท่ี 6  พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วาระท่ี 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2565 

 

 

 

 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสยีง 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสยีง 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด  

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

 การเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล  

 1. นายเสรี จินตนเสรี  

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

 2. ดร. ปญะ เสนาดิสัย  

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

 3. นายวงศชัย แสงอารยะกุล  

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 



 

หนา 39 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2565 

  

 

 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

 

 

 

 

 5. การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการ

ลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

6. ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือใน

กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณทีี่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง

หรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

             กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมน้ัน เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจา

ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

      ลงช่ือ ......................................................ผูมอบฉันทะ 

                 (               ) 

 

      ลงช่ือ ......................................................ผูรับมอบฉันทะ 

                  (   ) 

 

      ลงช่ือ ........................................................พยาน 

                  (     ) 
หมายเหตุ  

1. หนังสือมอบอํานาจแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

2.1 หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนให (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

2.2 หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล  

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 

ค. ตามแนบ 

 

 

 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

              เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 



 

หนา 40 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ 

 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14:30 น. ดวยวิธีการผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส (E-AGM) โดยจะทําการถายทอดสดจากหองประชุมสํานักงานบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) เลขที่ 252 

อาคารเอสพีอี ทาวเวอร ชั้นที่ 14 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา 

และสถานท่ีอื่นดวย 

 

วาระท่ี  ..............เรื่อง ............................................................................................................... 

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

 

วาระท่ี  ..............เรื่อง ............................................................................................................... 

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

 

วาระท่ี  ..............เรื่อง ............................................................................................................... 

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

 

วาระท่ี  ..............เรื่อง ............................................................................................................... 

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

 

วาระท่ี  ..............เรื่อง ............................................................................................................... 

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

 

ขาพเจาขอรบัรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณ และเปนความจรงิทุกประการ 

 

 

      ลงช่ือ .........................................................ผูมอบฉันทะ 

                 (            ) 

 

      ลงช่ือ ..........................................................ผูรับมอบฉันทะ 

                  (   ) 

 

      ลงช่ือ ......................................................... พยาน 

                  (   ) 

 


