ปิ ดอากรแสตมป์
20บาท
Affix Stamp Duty
20 Baht

สิ งทีส่งมาด้วย 9
Enclosed 9

หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
PROXY FORMC
(แบบทีใช้ เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั/งให้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For Foreign Shareholder appointing the Custodian in Thailand)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
เขียนที
Shareholders’ Registration No.
Written at
วันที
Date
(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยูบ่ า้ นเลขที
Residing at No.Road
อําเภอ/เขต
Amphur/Khet

เดือน
Month

พ.ศ.
B.E.
สัญชาติ
Nationality
ตําบล/แขวง

ถนน
Tambol/Khwaeng
จังหวัด
Province

รหัสไปรษณี ย ์
Post Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
Acting as the custodian for
ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of Matichon Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุน้ จํานวนทัXงสิX นรวม
holing the total amount of
หุน้ สามัญ
Ordinary Share
หุน้ บุริมสิ ทธิ
Preferred Share
(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
1. ชือ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
share(s), entitled to castvote(s)as follows:
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
share(s), entitled to cast
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
share(s), entitled to cast

เสี ยง ดังนีX
เสี ยง
vote(s)
เสี ยง
vote(s)

(ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้ นายไพฑูรย์ เนติโพธิd หรื อ นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ซ ึงเป็ นกรรมการ
อิสระของบริ ษทั ก็ได้ทX งั นีX ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ งทีส่งมาพร้อมนีX)
(The shareholder may appoint Mr.Paitoon Netipoh or Mr.Somchart Dolayanukloh the Company’s
independent directors to be the proxy. The Information of the independent directors, was shown in the
enclosed)
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Post Code

อายุ
age

ปี อยูบ่ า้ นเลขที
Years, Residing at
อําเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
or

2. ชือ นายไพฑุรย์ เนติโพธิd อายุ 82 ปี
NameMr. Paitoon Netipoh age 82 Years,
ถนน พหลโยธิน 48 แยก 13
ตําบล/แขวง
Road Phahonyothin 48 Yaek 13
Tambol/Khwaeng
จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณี ย ์
Province Bangkok Metropolitan
Post Code

อยูบ่ า้ นเลขที 12/10
Residing at12/10
อนุสาวรี ย ์
อําเภอ/เขต บางเขน
Anusawari
Amphur/KhetBangkhen
10220
หรือ
10220
or

3. ชือ นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ อายุ 43 ปี
Name Mr.Somchart Dolayanuklohage 43 Years,
ถนน
สุ ขมุ วิท 101/1
ตําบล/แขวง
RoadSukhumvit 101/1
Tambol/Khwaeng
จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณี ย ์
Province Bangkok MetropolitanPost Code10260

อยูบ่ า้ นเลขที
Residing at
บางนา
Bangna
10260

120/812 ซอยวชิระธรรมสาธิต 12
120/812 SoiVachirathumsatit 12
อําเภอ/เขต บางนา
Amphur/KhetBangna
หรือ
or

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพือเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือ
หุ ้นครัX งที 1/2558 ในวันที 28 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชัXน 9 บริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน) เลขที 12 ถนนเทศบาล
นฤมาลหมู่บา้ นประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
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Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalfthat the Annual General Shareholder Meeting No.1/2015, which
will be held on April 28, 2015, at 09.30 a.m., at Conference room, the 9 Floor, MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED,No. 12
Tethsabannaruemarn Rd,Prachanivate 1, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand or such other date, time and place as the
meeting may be adjourned.
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครัXงนีX ดังนีX
I/We appoint and empower the proxy to attend and vote for me/us and on my/our behalf at this meeting in the following manner:
 มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทัXงหมดทีถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
The proxy is empowered to vote the entire shares held and entitled to vote
 มอบฉันทะบางส่ วน คือ
The proxy is empowered to vote part of my/our shares as follows:
 หุน้ สามัญ
หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
เสี ยง
Ordinary Share
share(s), entitled to cast
vote(s)
 หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
เสี ยง
Preferred Share
share(s), entitled to cast
vote(s)
รวมสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ทX งั หมด
เสี ยง
Total number of votes entitled to cast is
vote(s)
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัXงนีX ดังนีX
At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
วาระที 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั/งที 1/2557เมือวันที 25 เมษายน 2557
Agenda No. 1 Certify the Minutes of the Annual General shareholders’Meeting No.1/2014 held on April 25, 2014.
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีX
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 2
รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2557
Agenda No. 2 To acknowledge the performance of the Company for the year 2014.
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีX
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 3
พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนซึงผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สิ/นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
Agenda No. 3 To consider and approve balance sheet and the profit and loss statement for the year ended onDecember
31,2014
(ก)ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีX
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 4
พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2557
Agenda No. 4 To consider and approve payment of the dividend for the year 2014
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีX
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
หน้า 2 จาก 6
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วาระที 5
พิจารณาแต่ งตั/งกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่ งตามวาระ
Agenda No.5 To consider and elect director in replacement of director retiring by rotation
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีX
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 การแต่ งตั/งกรรมการทั/งชุ ด / To consider and elect directors as a group at once
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
 การแต่ งตั/งกรรมการเป็ นรายบุคคล / To consider and elect each director individually
1. ชือกรรมการ / Name of Director:
นายไทย สุ พานิชวรภาชน์ (Mr.Thai Supanichvorapart)
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 6
พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2558
Agenda No.6 To consider and approve the remuneration of the Company’s directors for the year 2018
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีX
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 7
พิจารณาแต่ งตั/งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2558
Agenda No.7To consider and appointment of the auditors and fix their fee for the year 2018
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีX
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 8
พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
Agenda No. 8 To consider other matters (if any)
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีX
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนีXให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยง
นัXนไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้
Vote of the proxy in any Agenda which is not in accordance with this Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the
shareholder
หน้า 3 จาก 6
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(6) ในกรณี ทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุ ไว้ไม่ชัดเจน หรื อ ในกรณี ที ที
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนื อจากเรื องทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติม
ข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment
or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all
respects.
กิจการใดทีผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ทีผรู้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามทีขา้ พเจ้าระบุไว้ใน
หนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except where the proxy did not vote in accordance with this Proxy, shall be
deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed

ลงนาม/Signed

(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ / Remark
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นีXใช้เฉพาะกรณี ทีผถู้ ือหุน้ ทีปรากฏชือในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัXงให้คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัXน
This Form C is only used in the case that the shareholder of record is a foreign shareholder whose shares are taken of by the
custodian in Thailand.
2. หลักฐานทีตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
Required supporting documents:
(1) หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
The power of attorney whereby the shareholder empower the custodian to execute the proxy instrument for and on
behalf of the shareholder
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A confirmation that the custodian is licensed to operate the custodian business
3. ผูถ้ ือหุ ้นทีมอบฉันทะจะต้องให้ผูร้ ั บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The shareholder may appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not allocate the number of shares to
several proxies to severally vote.
4. วาระเลือกตัXงกรรมการสามารถเลือกตัXงกรรมการทัXงชุดหรื อเลือกตัXงกรรมการเป็ นรายบุคคล
With respect to the director election, it may be conducted as a group at once or one by one individually.
5. ในกรณี ทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจําต่อ
แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบค. ตามแนบ
If any matter on the agenda is not specified above herein, the shareholder may add such additional matters in the attached
supplemental to this Form C.
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ใบประจําต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
Continuation Page of Proxy FormC.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Matichon Public Company Limited
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครัXงที 1/2558ในวันที 28 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัXน 9 บริ ษทั
มติชน จํากัด (มหาชน) เลขที 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บา้ นประชานิ เวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
ประเทศไทย หรื อทีจะพึงเลือนไปใน วัน เวลา และ สถานทีอืนด้วย
For the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2015 which will be held on April 28, 2015, at 09.30 a.m., the
Conference room 9th Floor, MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED, No. 12 Tethsabannaruemarn Road,Prachanivate
1,Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที
Agenda
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

เรือง
Re :
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีX
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที
Agenda
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

เรือง
Re :
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีX
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที
Agenda
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

เรือง
Re :
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีX
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที
Agenda
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

เรือง
Re :
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีX
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที
Agenda

เรือง
Re :
ชือกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve
ชือกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve
ชือกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve
ชือกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve
ชือกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve
ชือกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve
ชือกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve
ชือกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve
ชือกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve
ชือกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve
ชือกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve
ชือกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve

เลือกตั/งกรรมการ (ต่ อ)
To consider the election Directos (continue)

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain
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