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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 

 
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 

การลงทะเบยีน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุน้ 

ส ำหรบัท่ำนผูถื้อหุน้ที่มีควำมประสงคจ์ะเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษัทขอควำมร่วมมือท่ำนผูถื้อหุน้โปรดแจง้
ควำมประสงคท์ี่จะเขำ้ประชุมใหบ้ริษัททรำบเป็นกำรล่วงหนำ้ตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 10 และส่งใหบ้ริษัททำงอีเมล 
invest@qcon.co.th หรือโทรสำร 02-586-3007 หรือทำงไปรษณีย์มำยังส ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท  ชั้น 19 อำคำร  
เอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800 ภำยในวนัศกุรท์ี่ 26 มิถนุำยน 
2563 และขอเรียนว่ำบริษัทมีจ ำนวนที่นั่งในหอ้งประชุมเพียงประมำณ 120-150 ที่นั่ง และเมื่อที่นั่งในหอ้งประชุมเต็มแลว้  
ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจะไมส่ำมำรถเขำ้หอ้งประชมุไดอ้ีก  

 
 
 ใบลงทะเบยีน หรอืหนงัสอืมอบฉนัทะ (ส  ำหรบักรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขำ้ประชมุแทน)  

บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
บตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) และ
หำกมีกำรเปลีย่นช่ือ – นำมสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐำนประกอบดว้ย 

2. กรณีมีการมอบฉันทะ 
2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบใดแบบหนึง่) พรอ้มกรอกขอ้ควำมใหค้รบถว้น 
2.2  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือส ำเนำใบขบัขี่ หรือส ำเนำหนงัสอืเดินทำง 

(กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะที่ลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
2.3 บตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) 

ของผูร้บัมอบฉนัทะ และหำกมีกำรเปลีย่นช่ือ – นำมสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐำนประกอบดว้ย 

นิติบุคคล 

1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 
1.1 บตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือส ำเนำใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็น

ชำวตำ่งประเทศ) และหำกมีกำรเปลีย่นช่ือ – นำมสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐำนประกอบดว้ย 
1.2 ส ำเนำหนงัสือรบัรองของกระทรวงพำณิชย ์(ที่อำยไุม่เกิน 1 ปี) ที่รบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมแทน

นิติบุคคล (กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจ) ที่มำดว้ยตนเอง และมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นว่ำผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมกำรผูม้ี
อ  ำนำจ) ที่มำประชมุมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

2. กรณีมีการมอบฉันทะทั่วไป 
2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบใดแบบหนึง่) พรอ้มกรอกขอ้ควำมใหค้รบถว้น 
2.2 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือส ำเนำใบขบัขี่ หรือส ำเนำหนงัสอืเดินทำง 

(กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) ของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคลทีล่งลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
2.3 ส ำเนำหนงัสือรบัรองของกระทรวงพำณิชย ์(ที่อำยไุมเ่กิน 1 ปี) หรอืส ำเนำหนงัสือรบัรองนิติบคุคล (กรณีเป็นนิติ

บุคคลจดทะเบียนต่ำงประเทศ) (ที่อำยุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำรแทน 
นิติบุคคล และหนงัสือมอบอ ำนำจ (ถำ้มี) ทัง้นีเ้อกสำรตำมขอ้นี ้ตอ้งมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นว่ำบคุคลที่ลง
ลำยมือช่ือเป็นผูม้อบฉนัทะในหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

2.4 บตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรอืใบขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) ของ
ผูร้บัมอบฉนัทะ และหำกมีกำรเปลีย่นช่ือ – นำมสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐำนประกอบดว้ย 

1. หลักฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชุม 
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3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
3.1  ใหเ้ตรยีมและแสดงเอกสำรเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล ขอ้ 1 หรอื 2 
3.2 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุตำ่งประเทศมอบให้ Custodian เป็นผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ตอ้ง

สง่หลกัฐำนดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 
1) หนงัสอืมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุตำ่งประเทศให ้Custodian เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือ

มอบฉนัทะแทน 
2) หนงัสอืยืนยนัวำ่ผูล้งนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 

ทัง้นีเ้อกสำรที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภำษำองักฤษจะตอ้งจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบมำพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้
หรอืผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองควำมถกูตอ้งของค ำแปล 

 

กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ไดก้ ำหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะไวจ้ ำนวน 3 แบบ ตำมประกำศกรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ เรือ่งก ำหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้

 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั่วไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ำยไมซ่บัซอ้น 
 แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก ำหนดรำยกำรตำ่ง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั 
 แบบ ค. เป็นแบบที่ใชเ้ฉพำะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุตำ่งประเทศและแตง่ตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและ

ดแูลหุน้ 

บริษัทไดจ้ัดส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมที่กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยก์ ำหนด หำกผูถ้ือหุน้ประสงคจ์ะใช้
หนงัสือมอบฉนัทะแบบอื่นสำมำรถดำวนโ์หลดไดจ้ำก www.qcon.co.th  

ผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ำมำรถเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทไดด้ว้ยตนเองสำมำรถมอบฉนัทะไดโ้ดยด ำเนินกำรดงันี  ้

1. ใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะที่บริษัทไดจ้ดัสง่มำให ้หรือตำมแบบอื่นขำ้งตน้เพียงแบบเดียวเท่าน้ัน ส  ำหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่ใช่ 
Custodian จะเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพำะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทำ่นัน้ 

2. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตำมควำมประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษัทคนใด 
คนหนึ่ง โดยใหร้ะบช่ืุอพรอ้มรำยละเอียดของบคุคลที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรือกำเครื่องหมำยหนำ้ช่ือกรรมกำรอิสระ 
ตำมที่บรษัิทระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะโดยเลอืกเพียงคนเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในกำรเขำ้รว่มประชมุดงักลำ่ว  

3. ปิดอำกรแสตมป์ จ ำนวน 20 บำท พรอ้มทัง้ขีดฆ่ำลงวนัที่ที่ท  ำหนงัสือมอบฉันทะดงักล่ำว เพื่อใหถ้กูตอ้งและมีผลผกูพนั
ตำมกฎหมำย ทัง้นีบ้รษัิทไดเ้ตรยีมอำกรแสตมป์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแกผู่ร้บัมอบฉนัทะที่มำลงทะเบียนเขำ้รว่มประชมุ
ใหด้ว้ยแลว้ 

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนไปยังส ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท ชั้น 19 อำคำร เอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย  
แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800 โดยติดต่อนำงสำวกำณจนี เต็มสขุ นำงสำวไปรยำ พรหมมำณพ หรือ
นำงสนุดัดำ จรูญเจตจ ำนง โทรศพัท ์02-586-3012, 02-586-3078 และ 02-586-5735 ตำมล ำดบั โทรสำร 02-586-3007 
ภำยในวนัศกุรท์ี่ 26 มิถุนำยน 2563 หรือก่อนเวลำเริ่มกำรประชุมอย่ำงนอ้ยครึง่ชั่วโมง เพื่อใหเ้จำ้หนำ้ที่ของบริษัทไดม้ีเวลำ
ตรวจสอบเอกสำรและใหท้นัเวลำเริม่ประชมุ  

ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ไมส่ำมำรถแบง่แยกจ ำนวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแบง่แยกกำรลงคะแนนเสยีงได ้และ
ผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเทำ่กบัจ ำนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยไมส่ำมำรถมอบฉนัทะเพียงบำงสว่นนอ้ยกวำ่จ ำนวนที่ตนถืออยู่ได ้
เวน้แต่เป็นผูถื้อหุน้ที่ปรำกฏช่ือตำมสมดุทะเบียนเป็นผูล้งทนุตำ่งประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำก
และดแูลหุน้ตำมหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

http://www.qcon.co.th/
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บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนกำรเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ ก่อนเริม่กำรประชมุไมน่อ้ยกวำ่ 2 ชั่วโมง หรือ ตัง้แตเ่วลำ 12.30 น. เป็นตน้ไป ณ 
ห้อง Hall 1 ชั้น 10 อำคำรอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบำงซื่อ  
เขตบำงซื่อ แผนท่ีตัง้สถำนท่ีประชมุตำมสิง่ที่สง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 12 

เพื่อควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนโปรดน ำใบลงทะเบียนที่มีบำรโ์คด้ปรำกฏอยูม่ำในวนัประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 
 
 
 
หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป    
1.  กำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระจะกระท ำโดยเปิดเผยดว้ยวิธีชูมือ โดยใหน้ับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้หรือ  

ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพียงอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ คือ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ไมส่ำมำรถแบง่
กำรออกเสยีงลงคะแนนเป็นบำงสว่น (เวน้แตเ่ป็นกำรออกเสยีงของ Custodian) 

 
2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1  ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนตำมที่ผูม้อบฉนัทะระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่ำนัน้ กำรลงคะแนนเสยีงของ
ผูร้บัมอบฉันทะวำระใดไม่เป็นไปตำมที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อว่ำกำรลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและ 
ไมถื่อเป็นกำรลงคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ 

2.2 หำกผูม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบคุวำมประสงคใ์นกำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระใดไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ หรอืระบไุวไ้ม่
ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกที่ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ รวมถึง
กรณีที่มีกำรเปลีย่นแปลงหรอืเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประกำรใด ผูร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงคะแนนแทนไดต้ำมที่
เห็นสมควร 

วาระเลือกตั้งกรรมการ  
ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 17 ก ำหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตัง้กรรมกำรโดยใชเ้สียงขำ้งมำกตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำร
ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงเทำ่ที่มีอยูท่ัง้หมดตำม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรอืหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได ้แตจ่ะ

แบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
(3) บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตำมระดบัลงมำ เป็นผูไ้ดร้บักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเทำ่กบัจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมี

หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บักำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวน
กรรมกำรท่ีจะพงึมี หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำดเพิ่มอีกหนึง่เสยีง 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
(1) ประธำนที่ประชมุจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจำรณำลงคะแนนเสียงในแตล่ะวำระ โดยจะมีกำรสอบถำมทีละวำระจำกที่

ประชมุวำ่มีผูถื้อหุน้ทำ่นใด ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง  
(2) กรณีผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะชูมือขึน้ (เวน้แต่กรณีที่เป็นกำรลงคะแนนลบั)  

ผูถื้อหุน้ส่วนที่เหลือถือว่ำเห็นดว้ยโดยไม่ตอ้งชูมือ โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสำมำรถออกเสียงลงคะแนนตำม
ควำมเห็นไดเ้พียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง (เวน้แต่เป็นกำรออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะก ำหนดให้
แบง่แยกคะแนนเสยีงได)้ 

(3) กำรลงคะแนนลบัอำจกระท ำไดเ้มื่อมีผูถื้อหุน้ในที่ประชุมอย่ำงนอ้ย 5 คนรอ้งขอ และที่ประชุมลงมติใหล้งคะแนนลบั 
โดยประธำนที่ประชุมจะเป็นผูก้  ำหนดวิธีกำรลงคะแนนลบั และแจง้ใหท้ี่ประชุมทรำบก่อนกำรออกเสียงลงคะแนนใน
วำระท่ีมีมติใหล้งคะแนนลบั 

3. การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุน้ 
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มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้น (นอกเหนือจากวาระเลือกตั้งกรรมการ) จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  
 กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชมุ  
 กรณีอื่น ๆ ซึง่มีกฎหมาย หรอืขอ้บงัคบับรษัิทก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชมุจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือ

ขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชมุจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในที่ประชมุรบัทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว 
 หำกคะแนนเสยีงเทำ่กนัใหป้ระธำนที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มอีกหนึง่เสยีงตำ่งหำกเป็นเสยีงชีข้ำด 
 ผูถื้อหุน้ใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในมติใด หำ้มมิใหอ้อกเสียงในมตินัน้ เวน้แต่เป็นกำรออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้

กรรมกำร และประธำนที่ประชุมอำจเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ที่มีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษนัน้ออกนอกที่
ประชมุชั่วครำวก็ได ้ 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
ประธำนที่ประชุมจะชีแ้จงวิธีกำรนบัคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทรำบก่อนเริ่มวำระกำรประชุม  โดยจะสอบถำมที่ประชุมว่ำ 
ผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ชูมือและลงคะแนนในบัตรยืนยัน 
กำรลงคะแนน โดยบริษัทจะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง รวมทัง้คะแนนเสียงตำมบตัรเสีย (ถำ้มี) ออก
จำกจ ำนวนเสียงทัง้หมดที่เขำ้รว่มประชุมในวำระนัน้ ๆ  และสว่นที่เหลือจะถือว่ำเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย และจะแจง้ผลกำรนบั
คะแนนใหท้ี่ประชมุทรำบทกุวำระก่อนเสรจ็สิน้กำรประชมุ  
กรณีที่จะถือว่ำเป็นบตัรเสีย หมำยถึง กรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะแสดงเจตนำไม่ชดัเจนในบตัรยืนยนักำรลงคะแนน 
เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกวำ่ 1 ช่องในบตัรยืนยนักำรลงคะแนน หรือมีกำรแยกกำรลงคะแนนเสียง (ยกเวน้กรณี Custodian) หรือ
กรณีที่มีกำรแกไ้ขกำรลงคะแนนในบตัรยืนยนักำรลงคะแนนโดยไมล่งช่ือก ำกบั 

      


