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สิงทีส่งมาด้วย 4 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.) 
 

  เขยีนท ี   
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้                                          Written at 
Shareholders’ Registration No. 

 วนัท ี      เดอืน        พ.ศ. ___________                     
  Date        Month         Year 
(1)       ขา้พเจา้     สญัชาต ิ    

           I/We               nationality      

           อยู่บา้นเลขท ี           

 Address  

 
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอร ีเอ๊าทเ์ลท จาํกดั (มหาชน)  

being a shareholder of FN Factory Outlet Public Company Limited  
 

 โดยถอืหุน้จาํนวนทงัสนิรวม                             หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบัเสยีง ดงัน ี                                                            
           holding the total amount of shares  and have the rights to vote equal to votes as follows: 
 
    หุน้สามญั   หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                             เสยีง                                   
   ordinary share                                               shares and have the right to vote equal to               votes  

   หุน้บุรมิสทิธ ิ  หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                             เสยีง                                   
 preference share  shares and have the right to vote equal to              votes 

 

(3)       ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทักไ็ด้) 
           Hereby appoint  (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy) 

  

  1. ชอื                                                                         อายุ        ปี  เลขท ี            หมูท่_ี___  
 Name Mr.,Mrs.,Ms._______________________________ ,Age ____ years, residing at ____ Moo____ 

 ถนน           ตําบล/แขวง                    _______อําเภอ/เขต    _______________  

 Road___________________ Tambol/ Khwaeng ________________ Amphur/Khet _________________      

 จงัหวดั                                     รหสัไปรษณยี ์                 หรอื 

 Province_____________________Postal Code ______________________ or 

  

  2. ชอื  นายวสิุทธ ิ  วทิยฐานกรณ์        กรรมการอสิระ   อายุ   64   ปี เลขท ี     991  หมูท่_ี-__  
 Name Mr. Visuth  Vitayathanagorn , Independent Director, Age 64 years, residing at 991 Moo -  

           ถนน          พระราม 9   ตําบล/แขวง   สวนหลวง     อําเภอ/เขต        สวนหลวง                           
 Road    Rama 9    Tambol/ Khwaeng    Suanluang  Amphur/Khet  Suanluang    

 จงัหวดั        กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณยี ์         10250        หรอื 

 Province      Bangkok                      Postal Code          10250    or 

 

  3. ชอื   นางเสาวนีย ์  กมลบุตร               กรรมการอสิระ           อายุ   65   ปี เลขท ี 991 หมูท่ ี-___  
 Name Mrs. Saowanee Kamolbutr , Independent Director, Age 65 years, residing at 991 Moo -  

           ถนน          พระราม 9    ตําบล/แขวง   สวนหลวง     อําเภอ/เขต      สวนหลวง          
 Road    Rama 9    Tambol/ Khwaeng    Suanluang  Amphur/Khet  Suanluang    

 จงัหวดั        กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณยี ์         10250        หรอื 

 Province      Bangkok                       Postal Code          10250    or 
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  4. ชอื   นายพลูศกัด ิ  ตนัสทิธพินัธ ์              กรรมการอสิระ   อายุ   59   ปี เลขท ี 991   หมูท่ ี-__   
 Name Mr.Poolsak Tansitthipun , Independent Director, Age 59 years, residing at 991 Moo -  

           ถนน          พระราม 9   ตําบล/แขวง   สวนหลวง     อําเภอ/เขต      สวนหลวง           
 Road    Rama 9    Tambol/ Khwaeng    Suanluang  Amphur/Khet  Suanluang    

 จงัหวดั        กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณยี ์         10250         

 Province      Bangkok                       Postal Code          10250     

 
คนใดคนหนงึเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพอืเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจําปี 2561 ในวนัท ี24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดทิอเรยีม อาคารเอฟเอ็น บวิดงิ เลขท ี991 ถนนพระราม 9       
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรอืทจีะพงึเลอืนไปในวนั เวลา และสถานทอีนืดว้ย 
Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of 
Shareholders to be held on 24 April 2018, 02.00 p.m., at the Auditorium room, FN Building, 991 Rama 9 Road, Suanluang, 
Suanluang, Bangkok, or on any data and at any postponement thereof. 

 
 
(4)  ขา้พเจา้ไดม้อบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครงันี ดงัน.ี- 

I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote are as follows: 
 

วาระที  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2560 

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders held  

 on April 28, 2017 

 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

                 (a)   The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed  

                        appropriate. or  

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

        เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 
 

วาระที  2 รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 

Agenda 2 To acknowledge of the Company's operating results for the year 2017 

 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2560 

The proxy holder is entitled to acknowledge the Company's operating results for the year 2017. 
 

วาระที  3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี สินสดุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 

Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the Year Ended 31 December 2017 

 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

                 (a)   The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed  

                         appropriate. or  

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

        เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 
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วาระที  4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2560 และจ่ายเงินปันผล 

Agenda 4        To consider and approve the appropriation of net profit for the year 2017 and dividend payment 
 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

                               (a)   The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed  

appropriate. or  

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

        เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 

 

วาระที 5 พิจารณาอนุมติัเลือกตงักรรมการ แทนกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ จาํนวน 3 คน  
  คือ นายวราชยั ส่งวฒันา, นางช่อทิพย ์ส่งวฒันา วฒิุพงศ,์ และนายเบญจเ์ยียม ส่งวฒันา 
Agenda 5 To consider and elect the directors to replace those who are due to retire by rotation  

Mr. Varachai Songwatana, Mrs. Chortip Songwatana Vudhibhong, and Mr. Benyiam Songwatana  

 
    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

                 (a)   The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed   

                         appropriate. or  

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 

    การเลือกตงักรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามวาระทงั 3 คนกลบัเข้ารบัตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง 

  Re-election of all 3 retiring directors 

     เหน็ดว้ย / Approve       ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสยีง / Abstain 

  การเลือกตงักรรมการทีครบกาํหนดต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเข้ารบัตาํแหน่งเป็นรายบคุคล 

  Re-election of any retiring director, namely 

  (1)  นายวราชยั ส่งวฒันา 
    Mr. Varachai Songwatana 
        เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 

  (2)  นางช่อทิพย ์ส่งวฒันา วฒิุพงศ ์
    Mrs. Chortip Songwatana Vudhibhong 
  เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 

  (3)  นายเบญจเ์ยียม ส่งวฒันา 
    Mr. Benyiam Songwatana 
        เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 

  
วาระที 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 

Agenda 6 To consider and approve the directors’ remuneration 

    

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

                               (a)   The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed  

appropriate. or  

    

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

        เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 
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วาระที 7 พิจารณาแต่งตงัผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี 2561 

Agenda 7 To consider and appoint the auditors and determination the audit fee for the 2018 accounting period 

 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

                  (a)   The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed   

                        appropriate. or  

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

        เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  
 

วาระที 8  พิจารณาอนุมติัแก้ไขเปลียนแปลงนโยบายขยายสาขา 

Agenda 8 To consider and approve the amendment of branch expansion policy 
 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

                               (a)   The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed  

appropriate. or  

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

        เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 
 

วาระที 9 พิจารณาอนุมติัแก้ไขข้อบงัคบับริษทั  
Agenda 9 To consider and approve the amendment of the Company’s Articles of Association  
 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

                               (a)   The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed  

appropriate. or  

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

        เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 
 

วาระที 10 พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วตัถปุระสงคข์องบริษทั) 
Agenda 10 To consider and approve the amendment Clause 3 of the Company's Memorandum of Association (the 

Company's objectives) 

   

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

                 (a)   The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed   

                        appropriate. or  

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

        เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  
 

วาระที 11  เรืองอืนๆ   (ถ้ามี) 

Agenda 11 Other matters (if any) 
    

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

                 (a)   The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed     

                        appropriate. or  

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

        เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 
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(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทไีมเ่ป็นไปตามทรีะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนใีหถ้อืว่า การลงคะแนนเสยีงนนัไม่
ถูกตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

Voting for the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not 

my/our voting as a shareholder. 

(6) ในกรณทีขีา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีททีปีระชุมมกีาร
พจิารณาเลอืกลงมติในเรอืงใดนอกเหนือจากเรอืงทรีะบุไวข้า้งต้นรวมถงึกรณีทมีกีารแกไ้ขเปลยีนแปลงหรอืเพมิเติมขอ้เทจ็จรงิ
ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
In case I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the 

meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case 

that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and 

vote as to his/her consideration. 

 

กจิการใดทผีูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมเวน้แต่กรณทีมีผีูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทขีา้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะให้
ถอืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the 

proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
 
 
   ลงชอื / Signed      ผูม้อบฉนัทะ / Proxy Grantor 
                    ( ) 
 
    
   ลงชอื / Signed    ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy Holder 
                    ( ) 
  
    
   ลงชอื / Signed    ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy Holder 
                 (นายวสิุทธ ิวทิยฐานกรณ์ / Mr. Visuth  Vitayathanagorn) 
  
 
   ลงชอื / Signed    ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy Holder 
                   (นางเสาวนีย ์กมลบุตร /  Mrs. Saowanee Kamolbutr) 
 
 
   ลงชอื / Signed    ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy Holder 
                  (นายพลูศกัด ิตนัสทิธพินัธ ์/ Mr. Poolsak Tansitthipun) 
 
 

หมายเหตุ 

1. ผูถ้ือหุ้นทมีอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะใหผู้้รบัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not 

split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes. 

  2. วาระแต่งตงักรรมการสามารถแต่งตงักรรมการทงัชุดหรอืแต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคล 

In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a 

whole or for an individual nominee. 

  3.  ในกรณีทมีวีาระทจีะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทรีะบุไว้ขา้งต้น  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพมิเตมิได้ในใบ
ประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, 

the proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form B. 
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ใบประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 
Attachment to the Proxy (Form B.) 

การมอบฉนัทะในฐานะผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอร ีเอ๊าทเ์ลท จาํกดั (มหาชน) 

Transferal of rights in the capacity as shareholder in FN Factory Outlet Public Company Limited  

ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี 2561 ในวนัท ี24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ  หอ้งออดทิอเรยีม เลขท ี991 อาคารเอฟเอน็  
บวิดงิ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรอืทจีะพงึเลอืนไปในวนั เวลา และสถานทอีนืดว้ย 

At the 2018 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 24 April 2018, 02.00 p.m., at the Auditorium room,          

FN Building, 991 Rama 9 Road, Suanluang, Suanluang, Bangkok, or on any date and at any postponement thereof. 
 

วาระที   เรือง   

Agenda   Ref.  

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

 (a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed         

      appropriate. or  

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
     (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

        เหน็ดว้ย / Approve     ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove    งดออกเสยีง / Abstain 
วาระที    เรือง   

Agenda    Ref.  

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

 (a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed   

      appropriate. or  

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
     (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

       เหน็ดว้ย / Approve    ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสยีง / Abstain 
วาระที    เรือง   

Agenda    Ref.  

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

 (a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed  

                                  appropriate. or  

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
     (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

       เหน็ดว้ย / Approve    ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสยีง / Abstain 
 

วาระที _____   เรือง เลือกตงักรรมการ (ต่อ) 

Agenda   To consider and elect the directors to replace those who are due to retire by rotation (to attach) 

     ชือกรรมการ    

     Namely 

       เหน็ดว้ย / Approve    ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสยีง / Abstain 

     ชือกรรมการ    

    Namely 

       เหน็ดว้ย / Approve    ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสยีง / Abstain 

     ชือกรรมการ    

    Namely 

       เหน็ดว้ย / Approve    ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสยีง / Abstain 

    ชือกรรมการ    

    Namely 

       เหน็ดว้ย / Approve    ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสยีง / Abstain 




