
                    ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 7 
 
เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผูเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง 
    
การลงทะเบียนเขาประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 ของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการดวยระบบ 
Barcode ซึ่งบริษัทไดพิมพ Barcode ที่บรรจุรายละเอียดเฉพาะของผูถือหุนแตละรายไวบน “แบบฟอรมลงทะเบียนเขา
รวมการประชุม” (ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 8 ที่บริษัทไดจัดสงใหพรอมหนังสือเชิญประชุม) ดังนั้นเพ่ือความสะดวกใน
การลงทะเบียน ผูเขารวมประชุมทุกทานทั้งผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอรม
ลงทะเบียนเขารวมประชุมมาแสดงที่จุดลงทะเบียนดวย   
 
ทั้งนี้ บริษัทจะเริ่มเปดใหลงทะเบียนเขารวมประชุมผูถือหุน ต้ังแตเวลา 12.00 น. เปนตนไปในวันที่ 22 เมษายน 2553 ณ 
หนาหองวิภาวดีบอลลูม ชั้นลาง โรงแรมโซฟเทลเซ็นทาราแกรนด กรุงเทพ ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุมที่ไดจัดสงมา
พรอมหนังสือเชิญประชุม 
 

1. กรณีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง 
1.1 ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติตางประเทศ   
 ผู ถือหุนที่ ร วมประชุมดวยตนเองจะตองแสดงบัตรประจําตัวอยางใดอยางหนึ่ งไดแก บัตร
 ประจําตัวประชาชน  บัตรประจําตัวขาราชการ  บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือ
 เดินทาง หรือบัตรประจําตัวอยางอื่นที่แสดงรูปถายซึ่งออกโดยหนวยงานของรัฐบาล 

 
1.2 ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคลไทย หรือนิติบุคคลตางประเทศ 

ผูมีอํานาจกระทําการแทนของผูถือหุนซึ่งเปนนิติบุคคลไทยหรือตางประเทศมารวมประชุมดวยตนเอง 
จะตองแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเปนนิติบุคคล หรือสําเนาเอกสาร
ดังกลาวที่รับรองสําเนาถูกตองโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไมเกิน 3 เดือน) และผูมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลที่มาประชุมจะตองแสดงหลักฐานการมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล และ
แสดงบัตรประจําตัวตามที่กําหนดไวในขอ 1.1 ดวย  

 
2. กรณีมอบฉันทะ 

2.1 กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาอยูในประเทศไทย ใหผูรับมอบฉันทะสงเอกสารดังตอไปนี้ 
2.1.1   หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) 
2.1.2   สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.1) ของผูมอบฉันทะพรอมกับรับรองสําเนา

ถูกตอง 
2.2  กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาอยูตางประเทศ ใหผูรับมอบฉันทะสงเอกสารดังตอไปนี้ 

2.2.1   หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) 
2.2.2   สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.1)  ของผูมอบฉันทะพรอมกับรับรองสําเนาถูกตอง 
2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะตองใหกงสุลไทย หรือโนตารีพับบลิค หรือบุคคลอื่นที่มีอํานาจ

ตามกฎหมายทองถ่ินรับรองการลงลายมือชื่อ 
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2.3  กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ใหผูรับมอบฉันทะสงเอกสาร

ดังตอไปนี้ 
2.3.1   หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) 
2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย (หนังสือรับรองมีอายุไม

เกิน 3 เดือน) 
2.3.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.1) ของผูมีอํานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

พรอมกับรับรองสําเนาถูกตอง 
2.4  กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอื่น ผูรับมอบฉันทะจะตองสงเอกสาร

ดังตอไปนี้ 
2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) 
2.4.2 ตนฉบับหรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  หรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล พรอม

หลักฐานวาผูใดมีอํานาจลงนามมอบฉันทะ 
2.4.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.1) ของผูมีอํานาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 

พรอมกับรับรองสําเนาถูกตอง 
2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง  2.4.3 จะตองใหกงสุลไทยหรือโนตารีพับบลิค หรือบุคคลอื่นที่มีอํานาจ

ตามกฎหมายทองถ่ินรับรองการลงลายมือชื่อ 
2.5  การมอบฉันทะตามแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน

แบบฟอรมนั้น ๆ  
2.6  กรณีการมอบฉันทะ  โดยเฉพาะจากผูถือหุนชาวตางประเทศ ผูรับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อ

เริ่มเปดลงทะเบียน เพ่ือใหผูตรวจสอบเอกสารไดมีเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบ 
2.7  กรณีผูเขารวมประชุมมีการแกไขคํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปล่ียนแปลง

ดังกลาว 
2.8  บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตใหเฉพาะผูมีเอกสารถูกตองและครบถวนเขารวมประชุมไดเทานั้น  

 
3. วิธีการมอบฉันทะ 

 บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะซึ่งจัดทําขึ้นตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดกําหนด
จํานวน 3 แบบ ดังนี้ 

• แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน 
• แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตางๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน

ตายตัว 
• แบบ ค. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้ง

ใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน  
 

 ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการ 
ดังนี้  
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(1)  เลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางตนแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเทาน้ัน โดยผูถือหุนที่

เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝาก
และดูแลหุนจะใชหนังสือมอบฉันทะไดทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบ
ใดก็ได  สวนผูถือหุนนอกจากนั้นจะใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. 
แบบใดแบบหนึ่งเทานั้น 

(2) มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุน โดยใหระบุชื่อพรอม
รายละเอียดของบุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ
ของบริษัทโดยกาเครื่องหมายหนาชื่อตามที่บริษัทระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ  

(3) ปดอากรแสตมปจํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆา เพ่ือใหถูกตองและมีผลผูกพันตามกฎหมาย 
ทั้งนี้ บริษัทไดอํานวยความสะดวกในการปดอากรแสตมปใหแกผูรับมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบียนเขารวมประชุม 

(4) สงหนังสือมอบฉันทะคืนมายังฝายเลขานุการบริษัทเพ่ือตรวจสอบกอนวันประชุมหรือนําไป
แสดงแกเจาหนาที่ ณ จุดแสดงเอกสารกอนเริ่มการประชุมในวันประชุม 

 
  ทั้งนี้ ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
 
  อนึ่ง ผูถือหุนอาจใชหนังสือมอบฉันทะแบบอื่นหรือจัดทําขึ้นตามที่เห็นสมควรนอกเหนือจากแบบมอบ
ฉันทะที่บริษัทกําหนดได 
 

4. เงื่อนไขการออกเสียงลงคะแนน 
 ในการลงคะแนนเสียงทุกคราว หรือในแตละวาระการประชุม ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุน
ที่ตนถือ (โดยถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหน่ึง) โดยการลงคะแนนเสียงแบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 
 
1. ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง   ใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียงในแตละวาระ

ยกมือเพ่ือลงมติในวาระดังกลาว  กรณีที่ผูถือหุนไมยกมือจะถือวา ผูถือหุนเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการ
บริษัท 

2. ผูมาประชุมที่ไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุน  มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้  
• แบบมอบฉันทะแบบ ก. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงเชนเดียวกับกรณีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง     
• แบบมอบฉันทะแบบ ข.  กรณีที่ผูมอบฉันทะกําหนดการออกเสียงไวลวงหนาในแตละวาระนั้น บริษัทไดบันทึก

คะแนนเสียงไวเรียบรอยแลว ผูมาประชุมที่ไดรับมอบฉันทะไมตองออกเสียง  เวนแตกรณีที่ผูมอบฉันทะไมได
ระบุความประสงคในการออกเสียงในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนก็ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงในหองประชุม
ไดตามที่เห็นสมควรเชนเดียวกับกรณีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง    

• แบบมอบฉันทะแบบ ค.  การออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือหากผูมอบฉันทะไดออกเสียงไวลวงหนาแลว ก็ไมตอง
ลงมติในหองประชุม 

 
บริษัทไดกําหนดใหใชบัตรลงคะแนนในทุกวาระ สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการนั้น บริษัทกําหนดใหลงคะแนนเปน
รายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดในคราวเดียวกัน เพ่ือลดระยะเวลาในการรวบรวมเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผูถือหุน สําหรับวาระอื่น ๆ เมื่อประธานขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน
เฉพาะที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงเทานั้น และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบหลังจากการประชุมในทุกวาระเสร็จส้ิน
แลวเพ่ือความโปรงใสและเพื่อตรวจสอบความถูกตองของมติ  



   

ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 6         
 (ปดอากรแสตมป 20 บาท)  

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
 

 

 เขียนที่      
เลขทะเบียนผูถือหุน                                           

                                วันที่     เดือน    พ.ศ.   
                                  
 
 

(1)   ขาพเจา  
                                                                                                                                                                   สัญชาติ      
            อยูบานเลขที่                 
                              
 
 
(2) เปนผูถือหุนของ บริษทั ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

   โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม         หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                         เสียง  ดังนี้             : 
 หุนสามัญ          หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                        เสียง  

                                                     
 หุนบุริมสิทธิ         หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                   เสียง 

                                                
 

 
(3)      ขอมอบฉนัทะให  
    1.            อายุ               ป  
                   อยูบานเลขที ่           
     2.  นายอัศวิน คงสิริ   กรรมการที่เปนอสิระของบริษัท        อาย ุ 64   ป   
                   อยูบานเลขที ่70 หมูที ่4 ถ.นนทบุรี 1 ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี     
            3.  นายชัยพัฒน สหัสกุล  กรรมการที่เปนอสิระของบริษัท         อาย ุ 55   ป   
                   อยูบานเลขที ่1018 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ   
        4.  นายธนพิชญ มูลพฤกษ กรรมการที่เปนอสิระของบริษัท        อาย ุ  60  ป   
                   อยูบานเลขที ่38 ซอยรามคําแหง ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ  
     5.  นายไพบูลย ศิริภาณุเสถียร  กรรมการที่เปนอสิระของบริษัท        อาย ุ 47   ป   
                   อยูบานเลขที ่258 ถ.เทยีมรวมมิตร แขวงสามเสนนอก เขตหัวยขวาง กรุงเทพฯ    
     6.  พลตํารวจโทพิจาร จิตติรัตน   กรรมการที่เปนอสิระของบริษัท        อาย ุ 61   ป   
                   อยูบานเลขที ่44/16 ซอยสุคนธชาติ 3 ถ.สุขุมวิท 60/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ    
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2553 ใน
วันที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ หองวิภาวดีบอลรูม ชั้นลาง โรงแรมโซฟเทลเซ็นทาราแกรนด กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
     
     ลงชื่อ ………………………………………… ผูมอบฉันทะ 
              ( ……………………………………… ) 
     ลงชื่อ ………………………………….…….. ผูรับมอบฉันทะ  
              ( ……………………………………… ) 
หมายเหต ุ
ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเปนผูเขาประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได    

   โปรดใส 
เครี่องหมาย 

( E) หนาช่ือ 
ผูรับมอบฉันทะ
เพียงช่ือเดียว 



   

 
 
 
 
         

                                       (ปดอากรแสตมป 20 บาท)  
หนังสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.)   

 

 เขียนที่      
เลขทะเบียนผูถือหุน                                           

                                วันที่     เดือน    พ.ศ.   
                                  
 
 

(1)   ขาพเจา  
                                                                                                                                                                   สัญชาติ      
            อยูบานเลขที่                 
                              
 
 
 
(2) เปนผูถือหุนของ บริษทั ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

   โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม         หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                         เสียง  ดังนี้             : 
 หุนสามัญ          หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                        เสียง  

                                                     
 หุนบุริมสิทธิ         หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                   เสียง 

                                                
 

 
(3)      ขอมอบฉนัทะให  
    1.            อายุ               ป  
                   อยูบานเลขที ่           
     2.  นายอัศวิน คงสิริ   กรรมการที่เปนอสิระของบริษัท        อาย ุ 64   ป   
                   อยูบานเลขที ่70 หมูที ่4 ถ.นนทบุรี 1 ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี     
            3.  นายชัยพัฒน สหัสกุล  กรรมการที่เปนอสิระของบริษัท         อาย ุ 55   ป   
                   อยูบานเลขที ่1018 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ   
        4.  นายธนพิชญ มูลพฤกษ กรรมการที่เปนอสิระของบริษัท        อาย ุ  60  ป   
                   อยูบานเลขที ่38 ซอยรามคําแหง ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ  
     5.  นายไพบูลย ศิริภาณุเสถียร  กรรมการที่เปนอสิระของบริษัท        อาย ุ 47   ป   
                   อยูบานเลขที ่258 ถ.เทยีมรวมมิตร แขวงสามเสนนอก เขตหัวยขวาง กรุงเทพฯ    
     6.  พลตํารวจโทพิจาร จิตติรัตน   กรรมการที่เปนอสิระของบริษัท        อาย ุ 61   ป   
                   อยูบานเลขที ่44/16 ซอยสุคนธชาติ 3 ถ.สุขุมวิท 60/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ    
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2553 ใน
วันที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ หองวิภาวดีบอลรูม ชั้นลาง โรงแรมโซฟเทลเซ็นทาราแกรนด กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

(4) ขาพเจาขอมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
 
 
 

   โปรดใส 
เครี่องหมาย 

( E) หนาช่ือ 
ผูรับมอบฉันทะ
เพียงช่ือเดียว 
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วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุน คร้ังที่ 1/2552 
       (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
        เห็นดวย              ไมเห็นดวย                   งดออกเสยีง 
          วาระที่ 2 เร่ือง รับทราบรายงานประจําป 2552 ของคณะกรรมการ และรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล 
              (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและรับทราบแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะรับทราบแทนขาพเจา 

 วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2552 
             (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
       เห็นดวย              ไมเห็นดวย                  งดออกเสียง 
 วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป และการจายเงินปนผล 
            (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
        เห็นดวย              ไมเห็นดวย                 งดออกเสียง 
  วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาแตงต้ังผูสอบบญัชีและกําหนดเงินคาตอบแทน 
            (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
        เห็นดวย              ไมเห็นดวย                 งดออกเสียง 

 วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
            (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
                 การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 
           เห็นดวย              ไมเห็นดวย                 งดออกเสยีง 
                การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
              นายสมบรูณ อารยะกุล 
           เห็นดวย             ไมเห็นดวย                 งดออกเสยีง 
             นายฮิเดเอก ิโทมิก ุ  
          เห็นดวย             ไมเห็นดวย                  งดออกเสียง 
             นายวินิจ แตงนอย   
          เห็นดวย             ไมเห็นดวย                  งดออกเสียง 
             นายสมโภชน กาญจนาภรณ 
          เห็นดวย             ไมเห็นดวย                  งดออกเสียง 
             นายสหัส ประทักษนุกลู    
          เห็นดวย             ไมเห็นดวย                  งดออกเสียง 
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 วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
              (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
        เห็นดวย               ไมเห็นดวย                   งดออกเสยีง 

 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถาม)ี  
              (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
        เห็นดวย             ไมเห็นดวย                 งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูรับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถอืวาการลงคะแนนเสยีงนั้นไม
ถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน  

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบุไวขางตน รวมถงึกรณีที่มีการแกไขเปลีย่นแปลงหรอืเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับ
มอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีทีผู่รับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะให

ถือเสมอืนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ   
 
 
        ลงชื่อ …………………………………... ผูมอบฉันทะ 
               ( …………………………………) 

        ลงชื่อ …………………………………... ผูรับมอบฉันทะ 
               ( …………………………………) 

หมายเหตุ 
1.  ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
     ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได 
2.  วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลอืกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
3.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอ 
     แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแบบ 



   

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
 ในการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2553 ในวันที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ หองวิภาวดีบอลรูม ชั้นลาง  โรงแรม
โซฟเทล เซ็นทารา แกรนด กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลือ่นไปในวัน 
เวลา และสถานทีอ่ื่นดวย 

----------------------------------- 
   วาระที่ ……… เร่ือง .......................................................................................................................................  
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
                           เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

   วาระที่ ……… เร่ือง .......................................................................................................................................  
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
                           เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

   วาระที่ ……… เร่ือง .......................................................................................................................................  
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
                           เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

   วาระที่ ……… เร่ือง .......................................................................................................................................  
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
                           เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

   วาระที่ ……… เร่ือง .......................................................................................................................................  
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
                           เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

   วาระที่ ….… เร่ือง พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
  ชื่อกรรมการ ....................................................................... 
                                เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 
  ชื่อกรรมการ ....................................................................... 
                                เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 
  ชื่อกรรมการ ....................................................................... 
                                เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 
  ชื่อกรรมการ ....................................................................... 
                                เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 
  ชื่อกรรมการ ....................................................................... 
                               เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 
          . 



   

           (ปดอากรแสตมป 20 บาท) 
หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค. 

                  เขียนที ่        
        วันที่       เดือน     พ.ศ.     

 
 (1)    ขาพเจา ........................................................................................................................................................................................ 
สํานักงานตั้งอยูเลขที ่............. ถนน ............................. ตําบล/แขวง ............................... อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด 
......................... รหัสไปรษณีย ................. ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ .......................................... 
 .................................................................................................................................. ซึ่งเปนผูถอืหุนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)  
โดยถือหุนสามัญจํานวนทั้งสิ้นรวม .................................... หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ....................................... เสยีง 
 
 (2)    ขอมอบฉันทะให  

         1.  ……………………………………………………………………………………………..…… อายุ …….. ป  
               อยูบานเลขที่ ……………………………………………………….……………………………. 

     2.  นายอัศวิน คงสิริ   กรรมการที่เปนอสิระของบริษัท        อาย ุ 64   ป   
                   อยูบานเลขที ่70 หมูที ่4 ถ.นนทบุรี 1 ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี     
            3.  นายชัยพัฒน สหัสกุล  กรรมการที่เปนอสิระของบริษัท         อาย ุ 55   ป   
                   อยูบานเลขที ่1018 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ   
        4.  นายธนพิชญ มูลพฤกษ กรรมการที่เปนอสิระของบริษัท        อาย ุ  60  ป   
                   อยูบานเลขที ่38 ซอยรามคําแหง ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ  
     5.  นายไพบูลย ศิริภาณุเสถียร  กรรมการที่เปนอสิระของบริษัท        อาย ุ 47   ป   
                   อยูบานเลขที ่258 ถ.เทยีมรวมมิตร แขวงสามเสนนอก เขตหัวยขวาง กรุงเทพฯ    
     6.  พลตํารวจโทพิจาร จิตติรัตน   กรรมการที่เปนอสิระของบริษัท        อาย ุ 61   ป   
                   อยูบานเลขที ่44/16 ซอยสุคนธชาติ 3 ถ.สุขุมวิท 60/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ    

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพือ่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามญัผูถอืหุน คร้ังที่ 1/2553 
ในวันที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ หองวภิาวดีบอลรูม ชั้นลาง โรงแรม โซฟเทล เซ็นทารา แกรนด กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1695 ถนน
พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  หรือจะพึงเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานที่อืน่ดวย  

  (3)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
     มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได 
       มอบฉันทะบางสวน คือ  
          หุนสามัญ .............................. หุน และมสีิทธอิอกเสียงลงคะแนนได ............................... เสยีง 

     (4) ขาพเจาขอมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้  

      วาระที ่1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถอืหุน คร้ังที่ 1/2552 
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้   
            เห็นดวย ................... เสยีง   ไมเห็นดวย …................ เสียง   งดออกเสียง …………… เสียง 

                     วาระที่ 2 เร่ือง รับทราบรายงานประจาํป 2552 ของคณะกรรมการ และรับทราบการจายเงนิปนผลระหวางกาล 
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและรับทราบแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (ข) ใหผูรับมอบฉันทะรับทราบแทนขาพเจา  

                     

   โปรดใส 
เครี่องหมาย 

( E) หนาช่ือ 
ผูรับมอบฉันทะ
เพียงช่ือเดียว 
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   วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชกีําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2552 
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
           เห็นดวย ................... เสยีง   ไมเห็นดวย …................ เสียง   งดออกเสียง …………… เสียง 

     วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป และการจายเงินปนผล 
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
    เห็นดวย ................... เสียง   ไมเห็นดวย …................ เสียง   งดออกเสียง …………… เสียง 

     วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชแีละกําหนดเงินคาตอบแทน 
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
    เห็นดวย ................... เสียง   ไมเห็นดวย …................ เสียง   งดออกเสียง …………… เสียง 

    วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกรรมการที่ลาออก 
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
        การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 
       เห็นดวย ................... เสียง     ไมเห็นดวย …................ เสียง    งดออกเสียง …………… เสียง 

        การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
  นายสมบูรณ อารยะสกุล 
      เห็นดวย             ไมเห็นดวย                  งดออกเสียง 
  นายฮิเดเอกิ โทมกิุ 
      เห็นดวย             ไมเห็นดวย                  งดออกเสียง 
  นายวินิจ แตงนอย 
      เห็นดวย             ไมเห็นดวย                  งดออกเสียง 
  นายสมโภชน กาญจนาภรณ 
      เห็นดวย             ไมเห็นดวย                  งดออกเสียง 
  นายสหัส ประทักษนุกูล    
      เห็นดวย             ไมเห็นดวย                  งดออกเสียง 

      วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
         (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
    เห็นดวย ................... เสียง   ไมเห็นดวย …................ เสียง   งดออกเสียง …………… เสียง 

                      วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)  
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
         (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
    เห็นดวย ................... เสียง   ไมเห็นดวย …................ เสียง   งดออกเสียง …………… เสียง 
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 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูรับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถอืวาการลงคะแนน
เสียงนั้นไมถกูตองและไมถอืเปนการลงคะแนนเสียงของผูถอืหุน 
 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน  รวมถงึกรณีที่มีการแกไขเปลีย่นแปลงหรอืเพ่ิมเติมขอเท็จจริง
ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณทีี่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ใหถอืเสมอืนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 
 
        ลงชื่อ …………………………………... ผูมอบฉันทะ 
               ( …………………………………) 

        ลงชื่อ …………………………………... ผูรับมอบฉันทะ 
               ( …………………………………) 
 

หมายเหต ุ
1. หนังสือมอบฉนัทะแบบ ค.นี ้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถอืหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน  
    (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 
2.  หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
    (1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถอืหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
    (2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
3.   ผูถือหุนที่มอบฉนัทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก 
     จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
4.  วาระเลือกกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบคุคล 
5.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอ 
     แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ตามแนบ 



   

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

 
ในการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2553 ในวันที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ หองวิภาวดีบอลรูม  ชัน้ลาง โรงแรม

โซฟเทล เซ็นทารา แกรนด กรุงเทพมหานคร เลขที ่1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นดวย  

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

  วาระที่ ……… เร่ือง .......................................................................................................................................  
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
    เห็นดวย ................... เสียง  ไมเห็นดวย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสียง 

  วาระที่ ……… เร่ือง .......................................................................................................................................  
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
    เห็นดวย ................... เสียง  ไมเห็นดวย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสียง 

  วาระที่ ……… เร่ือง .......................................................................................................................................  
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
    เห็นดวย ................... เสียง  ไมเห็นดวย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสียง 

  วาระที่ ……… เร่ือง .......................................................................................................................................  
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
    เห็นดวย ................... เสียง  ไมเห็นดวย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสียง 

  วาระที่ ……… เร่ือง .......................................................................................................................................  
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
    เห็นดวย ................... เสียง  ไมเห็นดวย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสียง 

 วาระที่ ….… เร่ือง .........................................................................................................................................  
   ชื่อกรรมการ ....................................................................... 
       เหน็ดวย ................... เสียง     ไมเห็นดวย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสียง 
   ชื่อกรรมการ ....................................................................... 
       เหน็ดวย ................... เสียง     ไมเห็นดวย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสียง 
   ชื่อกรรมการ ....................................................................... 
       เหน็ดวย ................... เสียง     ไมเห็นดวย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสียง 
   ชื่อกรรมการ ....................................................................... 
       เหน็ดวย ................... เสียง     ไมเห็นดวย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสียง 
   ชื่อกรรมการ ....................................................................... 
       เหน็ดวย ................... เสียง     ไมเห็นดวย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสียง 




