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 Attachment 4 
                                                                                                                                (Affix Baht 20 revenue stamp)

   
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

Proxy (Form c.) 
 

  เขยีนที ่              
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้                                          Written at 
Shareholders’ Registration No. 

 วนัที ่      เดอืน                   พ.ศ.         
 Date       Month                Year 
 

(1)       ขา้พเจา้    สญัชาต ิ   
           I/We   nationality      
           อยู่บา้นเลขที ่    
           Address  

 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั     
          As the operator of Custodian for  
 ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอร่ี เอา๊ท์เลท จ ากดั (มหาชน)  

being a shareholder of FN Factory Outlet Public Company Limited 
 

          โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                             หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบัเสยีง ดงันี้                                                                  
          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 
(2)  ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทักไ็ด้) 

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

 ❑  1.  ชือ่                                                                         อายุ        ปี  เลขที ่            หมูท่ี_่___  
 Name Mr.,Mrs.,Ms._______________________________ ,Age ____ years, residing at ____ Moo____ 

 ถนน           ต าบล/แขวง                   อ าเภอ/เขต _______________   
 Road___________________ Tambol/ Khwaeng ________________ Amphur/Khet _________________      
 จงัหวดั                                     รหสัไปรษณยี ์                 หรอื 
  Province_____________________Postal Code ______________________ or 
 

 ❑  2. ชือ่   นายพลูศกัดิ ์  ตนัสทิธพินัธ ์              กรรมการอสิระ   อายุ   60   ปี เลขที ่     991  หมูท่ี_่-__  
 Name Mr. Visuth  Vitayathanagorn , Independent Director, Age 64 years, residing at 991 Moo -  
           ถนน          พระราม 9      ต าบล/แขวง   สวนหลวง     อ าเภอ/เขต      สวนหลวง            
 Road    Rama 9    Tambol/ Khwaeng    Suanluang  Amphur/Khet  Suanluang        
 จงัหวดั        กรุงเทพมหานคร     รหสัไปรษณยี ์         10250        หรอื 
 Province        Bangkok            Postal Code          10250    or 
 

 ❑ 3. ชือ่   นายวรวชัร   ตนัตรานนท ์           กรรมการอสิระ           อายุ   60   ปี เลขที ่ 991 หมูท่ี ่  -      
 Name Mrs. Saowanee Kamolbutr , Independent Director, Age 65 years, residing at 991 Moo -  
           ถนน          พระราม 9    ต าบล/แขวง   สวนหลวง     อ าเภอ/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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คนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 
2562 ในวนัที ่24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งออดทิอเรยีม อาคารเอฟเอ็น บวิดิ้ง เลขที ่991 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวน
หลวง กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of 
Shareholders to be held on 24 April 2019, 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. 
 
 (3)      ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนครัง้นี้ ดงันี้ 

I/We hereby authorize the proxy holder to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows: 
 

        ❑       มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้
  Authorize according to the total number of shares held and entitled to vote 
 
        ❑       มอบฉนัทะบางส่วนคอื 
 
 ❑   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 
                     รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด                                                                                     เสยีง 
  Total voting rights                                                                                                             votes 
 
(4)  ขา้พเจา้ไดม้อบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้.- 

I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote are as follows: 
 
วาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2561 

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 2018  Annual General Meeting of Shareholders held  
 on April 24, 2018 

 

   ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 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 ดงันี้ 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
       ❑ เหน็ดว้ย / Approve  ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain 
 
 
วาระท่ี  2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 

Agenda 2 To acknowledge of the Company's operating results for the year 2018 

 

   ❑ ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2561 

The proxy holder is entitled to acknowledge the Company's operating results for the year 2018. 
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วาระท่ี  3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

Agenda 3 To approve the financial statements for the Year Ended 31 December 2018 

 

   ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 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 ดงันี้ 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
       ❑ เหน็ดว้ย / Approve  ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain 
 
วาระท่ี  4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 และจ่ายเงินปันผล 

Agenda 4         To consider and approve the appropriation of net profit for the year 2018 and dividend payment 
 

   ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 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 ดงันี้ 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
       ❑ เหน็ดว้ย / Approve  ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการ แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ จ านวน 4 คน  
  คือ นายวิสทุธิ วิทยฐานกรณ์, นางเสาวนีย ์กมลบตุร, นางปรารถนา มงคลกลุ, และนายโอมา ส่งวฒันา 
Agenda 5 To consider and elect the directors to replace those who are due to retire by rotation  

Mr. Visuth Vitayathanagorn, Mrs. Saowanee Kamolbutr, Mrs Pratana Mongkolkul, and Mr. Omar Songwatana 
 

   ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 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 ดงันี้ 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
 
 การเลือกตงักรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 คนกลบัเข้ารบัต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
  Re-election of all 4 retiring directors  

       ❑ เหน็ดว้ย / Approve  ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain 

  การเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้ารบัต าแหน่งเป็นรายบุคคล 

  Re-election of any retiring director, namely 

  (1)  นายวิสทุธิ วิทยฐานกรณ์ 

    Mr. Visuth Vitayathanagorn 

       ❑ เหน็ดว้ย / Approve  ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain 
  (2)  นางเสาวนีย ์กมลบตุร 
    Mrs. Saowanee Kamolbutr 
                                     ❑ เหน็ดว้ย / Approve  ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain 
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  (3)  นางปรารถนา มงคลกลุ 

    Mrs Pratana Mongkolkul 
       ❑ เหน็ดว้ย / Approve  ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain 
 
       (4)    นายโอมา ส่งวฒันา 

       Mr. Omar Songwatana 

       ❑ เหน็ดว้ย / Approve  ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain 
 
วาระท่ี 6          พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562  
Agenda 6 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2019 
    

  ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 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 ดงันี้ 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
       ❑ เหน็ดว้ย / Approve  ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain 
 
วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี 2562 

Agenda 7 To consider and appoint the auditors and determination the audit fee for the 2019 accounting period. 
 
   ❑  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 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 ดงันี้ 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
       ❑ เหน็ดว้ย / Approve  ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain  
 
วาระท่ี 8  เรื่องอ่ืนๆ   (ถ้ามี) 
Agenda 8 Other matters (if any) 
    

  ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 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 ดงันี้ 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
       ❑ เหน็ดว้ย / Approve  ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain 
 
(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ใหถ้อืว่า การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและ

ไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

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 
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(6) ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณทีีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณา
เลอืกลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
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. 

 
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมเวน้แต่กรณทีีม่ผีูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถอืเสมอืน
ว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
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. 
 
 
 
   ลงชือ่ / Signed      ผูม้อบฉนัทะ / Proxy Grantor 
                    ( ) 
 
   ลงชือ่ / Signed    ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy Holder 
                    ( ) 
    
   ลงชือ่ / Signed    ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy Holder 
 
                   (นายพลูศกัดิ ์ตนัสทิธพินัธ ์/ Mr. Poolsak Tansitthipun) 
    
   ลงชือ่ / Signed     ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy Holder 
 
                    (นายวรวชัร ตนัตรานนท ์/  Mr. Voravat Tantranont) 

 
  
หมายเหตุ 
1.  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ใหใ้ชเ้ฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนใน   
    ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้เท่านัน้ ผูร้บัฝากและดแูลหุน้เท่านัน้ 
    The Proxy Form C. shall be used only in the case where the shareholder whose name appeared in the Shareholders     
    registration as  the foreign investor and has duly appointed a custodian to keep and take care of the shares only. 
2.  หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 
 Evidence requires to attach this Proxy Form are as follows: 

1. หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
Power of Attorney from the shareholder authorized the Custodian to sign the Proxy Form on his behalf 

2. หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 
Confirmation in writing that the person who sign the Proxy Form has been permitted to carry on Custodian business 

3.  ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยก  
    จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้ มอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

    The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of share     
    may not be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote. 
4.  วาระการแต่งตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
    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. 
5.  ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบ  
    หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.  ฉนัทะตามแนบ 
    In case there is any other agenda to be considered in addition to those specified above, the grantor may specify such   
    agenda in the Annex of this Proxy.   
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ใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ค.) 
Attachment to the Proxy (Form C.) 

การมอบฉนัทะในฐานะผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) 
Transferal of rights in the capacity as shareholder in FN Factory Outlet Public Company Limited  

ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี 2562 ในวนัที ่24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ  หอ้งออดทิอเรีย่ม เลขที ่991 อาคารเอฟเอน็  บวิดิง้ 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 24 April 2019, 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. 

 

วาระท่ี   เรื่อง   

Agenda   Ref.  

    ❑ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 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 ดงันี้ 
     (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
     ❑ เหน็ดว้ย / Approve  ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain 
วาระท่ี    เรื่อง   

Agenda    Ref.  

    ❑ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 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 ดงันี้ 
     (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
     ❑ เหน็ดว้ย / Approve  ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain 
 

วาระท่ี______  เรื่อง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
Agenda  To consider and elect the directors to replace those who are due to retire by rotation (to attach) 
     ช่ือกรรมการ    

     Namely 

     ❑  เหน็ดว้ย / Approve  ❑  ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑  งดออกเสยีง / Abstain 
     
                        ช่ือกรรมการ    

    Namely 

     ❑  เหน็ดว้ย / Approve  ❑  ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑  งดออกเสยีง / Abstain 
    ช่ือกรรมการ    

    Namely 

     ❑  เหน็ดว้ย / Approve  ❑  ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑  งดออกเสยีง / Abstain 
    ช่ือกรรมการ    

    Namely 

            ❑  เหน็ดว้ย / Approve       ❑  ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove        ❑  งดออกเสยีง / Abstain 
 

 
 




