
หมายเหต:ุ 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณทีี่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

 0. หลักฐานทีต่้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (0) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปน็รายบุคคล 
 3. ในกรณีทีม่ีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิุมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ 
 4. ใบมอบฉันทะต้องปิดอากรแสตมป์ 00 บาท บริษัทสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไมร่ับใบมอบฉันทะทีม่ิได้ปิดอากรแสตมป์โดยครบถ้วนสมบูรณ์ 

โปรดติด 

อากรแสตมป ์

20 บาท  
แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. 

(แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณผีูถ้อืหุน้เปน็ผูล้งทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเปน็ผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธรุกจิการคา้ เรือ่ง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 0330 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

       วันที่.............เดือน............................พ.ศ 
(1)  ข้าพเจ้า.........................................................................................สัญชาติ........................................ 

ส านักงานตั้งอยู่เลขที่.............................ถนน..............................................แขวง/ต าบล........................ 
เขต/อ าเภอ......................................จงัหวดั.............................................รหัสไปรษณีย์........................................ 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกจิเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.......................................................................... 
ซึ่งเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิูน รวม...............................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กับ......................................เสียง  ดงันี ้
 หุ้นสามัญ..............................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ............................................เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ...........................หุ้น    ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.....................................เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให ้
1) ………………………………………………………………………….อายุ................ป ี

อยู่บ้านเลขที่......................ถนน.............................................แขวง/ต าบล.................................... 
เขต/อ าเภอ.........................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.................หรือ 

2) …………………………………………… …………………………….อายุ................ป ี
อยู่บ้านเลขที่......................ถนน.............................................แขวง/ต าบล.................................... 
เขต/อ าเภอ.........................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.................หรือ 

3) ……………………………………………….………………………….อายุ................ป ี
อยู่บ้านเลขที่......................ถนน.............................................แขวง/ต าบล.................................... 
เขต/อ าเภอ.........................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์................. 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของขา้พเจ้าเพือ่เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 0362 
ในวันพฤหัสบดีที ่03 เมษายน 0340 เวลา 12.00 น. ณ ห้อง แพลทินัม ฮอลล์ ชั้น 1 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอรจ์ูน  เลขที่ 1  
อาคารฟอร์จูนทาวน์  ถนนรชัดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  10200 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ 
สถานที ่อื่นดว้ย 
 



  

 (1) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะใหผู้้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 

     มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือ และมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนนได้ 

     มอบฉันทะบางส่วน คือ 

       หุ้นสามัญ........................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................เสียง 

       หุ้นบุริมสิทธิ....................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................เสยีง 
             รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..................................................เสียง 
 (2)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมครัง้นี้ ดังนี้ 

    วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าป ี0341 

            (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดังนี้ 

              เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

     วาระที ่0 พจิารณารบัทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษิทัฯ ประจ าป ี0341 

     (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดังนี้ 

             เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

     วาระที ่1 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิประจ าป ี0341 ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี สินูสดุ  
    ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

     (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดังนี ้

             เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

     วาระที ่2 พจิารณาอนมุตักิารไมจ่ดัสรรผลการด าเนนิงานป ี0341 และการจา่ยเงนิปนัผลจากก าไรสะสม 
   ของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีสินูสดุ ณ วนัที ่11 ธนัวาคม 0341 

     (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดังนี้ 

             เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณทีี่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

 0. หลักฐานทีต่้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (0) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปน็รายบุคคล 
 3. ในกรณีทีม่ีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิุมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ 
 4. ใบมอบฉันทะต้องปิดอากรแสตมป์ 00 บาท บริษัทสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไมร่ับใบมอบฉันทะทีม่ิได้ปิดอากรแสตมป์โดยครบถ้วนสมบูรณ์ 



  

     วาระที ่3 พจิารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหนง่ใตามวาระ  

   (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดังนี้ 

     เลือกตั้งกรรมการทัง้ชดุ 

              เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

     เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
1. ชื่อกรรมการ นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์   

             เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
2. ชื่อกรรมการ นายวราห์ สุจริตกุล   

             เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
3. ชื่อกรรมการ นางพรพริูง สุขสันติสุวรรณ    

             เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

    วาระที ่4 พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ และกรรมการชดุยอ่ยของบรษิทัฯ  ประจ าป ี0340 

     (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดังนี้ 

             เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

    วาระที ่5 พจิารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจ าป ี0342 

     (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดังนี้ 

            เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
(3)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้  ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
(4)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรอืในกรณีที่ที่ประชุม มีการพจิารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนอืจากเรือ่งที่ระบุไว้ขา้งต้น รวมถงึกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิุมเติม ขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูร้ับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
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 0. หลักฐานทีต่้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (0) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปน็รายบุคคล 
 3. ในกรณีทีม่ีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิุมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ 
 4. ใบมอบฉันทะต้องปิดอากรแสตมป์ 00 บาท บริษัทสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไมร่ับใบมอบฉันทะทีม่ิได้ปิดอากรแสตมป์โดยครบถ้วนสมบูรณ์ 



  

  
กิจการใดทีผู่้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผูร้ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถอื
เสมือนว่าข้าพเจา้ได้กระท าเองทุกประการ 
 
 
      ลงชื่อ ...........................................................ผู้มอบฉันทะ 
             (...........................................................) 
      ลงชื่อ ..................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
             (...........................................................) 
      ลงชื่อ .........................................................พยาน 
              (...........................................................) 
       ลงชือ่ .....................................................พยาน 
              (............................................................) 
 

หมายเหต:ุ 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณทีี่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

 0. หลักฐานทีต่้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (0) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปน็รายบุคคล 
 3. ในกรณีทีม่ีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิุมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ 
 4. ใบมอบฉันทะต้องปิดอากรแสตมป์ 00 บาท บริษัทสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไมร่ับใบมอบฉันทะทีม่ิได้ปิดอากรแสตมป์โดยครบถ้วนสมบูรณ ์



  

ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 0341 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 03 เมษายน 0340 เวลา 12.00 น. ณ ห้องแพลทินัม ฮอลล์ ชั้น 1  โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนน
รัชดาภิเษก อาคารฟอร์จูนทาวน์ แขวงดินแดง เขตดินแดง 10200 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
วาระที่..........................เรือ่ง............................................................................................................................... 

    (ก)  ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

    (ข)  ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดังนี้ 

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระที่..........................เรือ่ง............................................................................................................................... 

    (ก)  ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

    (ข)  ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดังนี้ 

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระที่..........................เรือ่ง............................................................................................................................... 

    (ก)  ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

    (ข)  ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดังนี้ 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระที่..........................เรือ่ง............................................................................................................................... 

    (ก)  ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

    (ข)  ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดังนี้ 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าต่อหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 
      ลงชื่อ ...................................................ผู้มอบฉันทะ  
                         (...........................................................)   
                   วันที่............................................ 
 
       ลงชือ่ ...........................................ผู้รับมอบฉันทะ 
             (...........................................................) 
       วันที่...................................................... 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณทีี่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

 0. หลักฐานทีต่้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (0) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปน็รายบุคคล 
 3. ในกรณีทีม่ีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิุมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ 
 4. ใบมอบฉันทะต้องปิดอากรแสตมป์ 00 บาท บริษัทสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไมร่ับใบมอบฉันทะทีม่ิได้ปิดอากรแสตมป์โดยครบถ้วนสมบูรณ์ 


