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หนงัสือมอบฉนัทะ  (แบบ ข.) 
PROXY (Form B) 

  

 เขียนท่ี …………..…………………….………………… 
  Written at  

วนัท่ี…………เดือน ……………….….พ.ศ……………. 
Date             Month                          Year  

  

(1) ขา้พเจา้ …………………………………………………..………..……….สญัชาติ….……………….….… 
        I/We                                                                                         Nationality    

อยู่บา้นเลขท่ี…………………...….ถนน...…………………………………….ต าบล/แขวง……………………………….. 
With address at                          Road                                                    Sub-District 
อ าเภอ/เขต………………………….……………จงัหวดั…………………..…………….รหสัไปรษณีย…์….……………. 
District            Province                                          Postal Code  
 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท  ธนูลักษณ ์จ ำกัด  (มหำชน) 
being a shareholder of Thanulux Public Company Limited 
 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม…….………………..หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………เสียง   ดงันี ้
holding the total amount of                             shares with the voting rights of                                     votes as follows;    

      หุน้สามญั …………..……………หุน้    ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…...……………………เสียง   
       Ordinary share shares with the voting rights of                                  votes         

         หุน้บรุิมสิทธิ…….……………….. หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………..…..……เสียง  
                       preferred share shares with the voting rights of                                   votes 
         

(3)   ขอมอบฉนัทะให ้ 
  Hereby appoint  

(1)   …………………………..……………………………………..…………อาย…ุ…………..……..ปี          
        Age  Years 
อยู่บา้นเลขท่ี…………..……………............ ถนน………………………………..…. ต าบล/แขวง………………………….. 
with address at                              Road                     Sub-District   
อ าเภอ/เขต….……………….…….…………จงัหวดั……………………..………… รหสัไปรษณีย…์………….……....... หรือ 
District   Province                           Postal Code    or 
 

(2) …นายผดงุ เตชะศรินทร…์…….……………………….………..……….. อาย…ุ……80..……….. ปี          
 Mr. Padoong   Techasarintr  Age  Years 
อยู่บา้นเลขท่ี…41/9   ซ.ริมคลองบางสะแก…..ถนน……--…….……...................... ต าบล/แขวง…………บางคอ้………… 
with address at  41/9 Soi Rimklong Bangsakae,  Road         --   Sub-District            Bang-kor   
อ าเภอ/เขต….……บางขนุเทียน……………. จงัหวดั………กรุงเทพมหานคร………….รหสัไปรษณีย…์10150…….…….....หรือ 
District Bangkhuntien  Province       Bangkok                          Postal Code    10150       or 
          

(3) ……รศ.นเรศร ์เกษะประกร……………..……………..………………… อาย…ุ….…62…………ปี          
                                          Assoc.Prof. Nares Kesaprakorn                                       Age  Years 
อยู่บา้นเลขท่ี….200   ซ.คูบ้อน 6 แยก 1 …….ถนน……--..………………………… ต าบล/แขวง…….คนันายาว……………… 
with address at     200 Soi. Koobon 6 yak 1   Road     --                            Sub-District       Kannayaw 
อ าเภอ/เขต….…คนันายาว………….………จงัหวดั………กรุงเทพมหานคร………….รหสัไปรษณีย…์…10230……….…. หรือ 
District             Kannayaw  Province       Bangkok                       Postal Code        10230 or   



สิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 9  
Attachments NO.9 

 

(4) …...รศ.ดร.นิพนธ ์ พวัพงศกร……………..…………… อาย…ุ………72…….. ปี          
                                   Assoc.Prof. Dr. Nipon Poapongsakorn  Age  Years 
อยู่บา้นเลขท่ี…..   79/584..………… ถนน……พญาไท…..……………… ต าบล/แขวง……..….. พญาไท ..……… 
with address at    79/584      Road     Phyathai Sub-District             Phyathail 
อ าเภอ/เขต………ราชเทวี  …….……….. จงัหวดั………กรุงเทพมหานคร………….รหสัไปรษณีย…์…10400……….….หรือ 
District               Ratchathewi      Province       Bangkok                  Postal Code       10400 or 
                

(5)  ………………………………..………………………………..…….. อาย…ุ……….….… ปี          
                        Age  Years 

อยู่บา้นเลขท่ี............…หมู่ที่…..……….. ถนน…………..………….…..………..ต าบล/แขวง……..…….……………… 
with address at Moo  Road    Sub-District                 
อ าเภอ/เขต….………….………….….…..…จงัหวดั…………………..………….....รหสัไปรษณีย…์………………....…. 
District             Province    Postal Code  
 

คนใดคนหน่ึงเพียงผูเ้ดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผูจ้องหุน้ / 
การประชุมผูถื้อหุน้สามญั / วิสามญั ครัง้ท่ี 46 ในวันองัคารท่ี 4 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ หอ้ง Galaxy ชั้น 10 โรงแรมอวานี 
พลัส ริเวอรไ์ซด ์ เลขท่ี 257 ถนนเจริญนคร แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานท่ีอื่นดว้ย 
 as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Share Subscription Meeting / the General / 
the Extraordinary Meeting of Shareholders No. 46th to be held on Tuesday, 4th August 2020 at 11.00 a.m. at Galaxy Room,       
10th Floor, AVANI+ Riverside Bangkok Hotel situated at no. 257 Charoennakorn Road, Samre Sub-district, Thonburi District, 
Bangkok 10600 or at any adjournment thereof.  
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 
I/We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows:  

 

         วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 45 เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2562 
   Agenda 1 Certification of the Minutes of the 45th Annual General Meeting of Shareholders on April 23, 2019 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   (B)  The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 

             เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
               Approve                Disapprove                  Abstain                             
 

 วาระที่ 2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
  Agenda 2 Acknowledgement of the Board of Directors’ report in the preceding year  
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 วาระที่ 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
  Agenda 3 Approval of the Financial Statements for the year ended 31st December 2019 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   (B)  The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 

             เห็นดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง 
               Approve                Disapprove                  Abstain       
                      

 วาระที่ 4 พิจารณาอนมุตัิการจัดสรรก าไร และงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีก 
  Agenda 4  Approval of the appropriation of profit and the suspension of additional dividend payment  

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 

             เห็นดว้ย                   ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
               Approve                       Disapprove                  Abstain                                    

       

  วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ และเลือกตัง้กรรมการใหม่เพิ่มเติม  
  Agenda 5 Election of Directors to replace those who retire and the election of a new Director  
     (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem 
     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 

             การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
         To elect directors as a whole 

 

     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
                   Approve                  Disapprove                  Abstain             
                        

    การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
    To elect each director individually 

                                ชื่อกรรมการ………..…. นางสาวดษุฎี สนุทรธ ารง….…….……………….……….……………………… 

   Name of Director……. Ms. Dusadee  Soontrontumrong ..………...…..……….………………………. 
     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

                Approve                 Disapprove                  Abstain                                    
 

ชื่อกรรมการ…………… นายผดงุ เตชะศรนิทร ์ …..……………………………………………………… 

Name of Director….… Mr. Padoong  Techasarintr ..………..……..……….…………………………....   
    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

               Approve                   Disapprove                  Abstain                                    
 

ชื่อกรรมการ……………นายมารษิ เสงี่ยมพงษ์……………..……………………………….…………….. 

Name of Director…… Mr. Maris Sangiampongsa ……………………………………………………. 
     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

                    Approve                  Disapprove                  Abstain    
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ชื่อกรรมการ……………นางสาวยพุาพร เจียรกลุ………….……………………………….…………….. 

Name of Director…… Ms. Yupaporn Jearrakul ………………………………………………………… 
     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

                    Approve                  Disapprove                  Abstain    
 

  วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
  Agenda 6 Determination of Directors’ Remuneration 
    (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem 
   (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:               

 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
            Approve                 Disapprove                  Abstain                

 

  วาระที่ 7      พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 
  Agenda 7  Appointment of Auditor and determination of Audit fee 
    (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem 
    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:               

 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
               Approve                 Disapprove                  Abstain                
 
  วาระที่  8  พิจารณาอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสืบริคณหส์นธิ ขอ้ 3 เรื่อง วตัถปุระสงคข์องบริษัท 
  Agenda 8 The amendment of the Memorandum of Association item No.3, the Company’s objective 
    (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem 
    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:       
         

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
                 Approve                   Disapprove                  Abstain                

 

  วาระที่  9  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 
  Agenda 9   Other Items (if any) 
    (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem 
    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี  ้
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:       
         

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
                 Approve                   Disapprove                  Abstain                

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall 
not be the vote of the Shareholder. 
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(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ี
ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 In case, I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or 
resolves any matter other than those stated above, or  if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be 
authorized to consider and vote the matter on my / our behalf as the Proxy deems appropriate. 

 
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ  เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือ

มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in 

all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 
            
 

ลงชื่อ/Signed     ………………………………………. ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder                                                                
(………………………………………..) 

                                                          
                                                          ลงชื่อ/Signed    ………………………….……….…..  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                        (…………..………………..…………..) 
  

     ลงชื่อ/Signed    ………………………….……….…..  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                       (…………..……….………..…………..) 
 

ลงชื่อ/Signed     ………………………….……….…..  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                      (…………..……….………..…………..) 

หมายเหต ุ/ Remark  
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุ  และออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not 
allocate the number of shares to several proxies to vote separately.  

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect 
each nominated director individually.  

3. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได ้ในใบประจ าต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the 
Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed. 
 
 
 
 
 

อากรแสตมป์ 
Duty Stamp 

20 บาท 
20 Baht 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท  ธนูลักษณ ์จ ำกัด (มหำชน) 
Authorization on behalf of the Shareholder of THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED. 

 

ในการประชุมผู้จองหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ / วิสามัญ ครัง้ท่ี 46 ในวันอังคารท่ี 4 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น.        
ณ หอ้ง Galaxy ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลัส ริเวอรไ์ซด ์เลขท่ี 257 ถนนเจริญนคร แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 หรือ    
ท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

For the Share Subscription Meeting/ the General / the Extraordinary Meeting of Shareholders No. 46 th to be held 
on Tuesday, 4th August 2020 at 11.00 a.m. at Galaxy Room, 10th Floor, AVANI+ Riverside Bangkok Hotel situated at no. 257 
Charoennakorn Road, Samre Sub-district, Thonburi District, Bangkok 10600 or at any adjournment thereof. 

 
………………………………………… 

 
    วาระที ่......................  เรือ่ง  ...........................................................................................................................  

Agenda No. Subject 
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A)   The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem 
 (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(B)   The proxy shall vote as per my/our intention as follows:               
   เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

        Approve                    Disapprove                  Abstain                
 

   วาระที่ ......................  เรือ่ง  ...........................................................................................................................  
Agenda No. Subject 
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A)   The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem 
 (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(B)   The proxy shall vote as per my/our intention as follows:               
   เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

          Approve                    Disapprove                  Abstain                           
 

   วาระที่ ......................  เรือ่ง  ...........................................................................................................................  
Agenda No. Subject 
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A)   The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem 
 (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(B)   The proxy shall vote as per my/our intention as follows:               
   เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

        Approve                    Disapprove                  Abstain                                  
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    วาระที่                    เรือ่ง  เลอืกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
          Agenda No.     Subject Election of directors     
ชื่อกรรมการ................................................................................................................................ ............................. 
Name of Director 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
                Approve                    Disapprove                  Abstain                

ชื่อกรรมการ........................................................ .....................................................................................................  
Name of Director 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
       Approve                    Disapprove                  Abstain                

ชื่อกรรมการ..................................................................................................................... ........................................ 
Name of Director 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
        Approve                    Disapprove                  Abstain                

ชื่อกรรมการ...................................................... ....................................................................................................... 
Name of Director 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง     
   Approve                   Disapprove                  Abstain                

ชื่อกรรมการ............................................................................................................................ ................................. 
Name of Director 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
        Approve                    Disapprove                  Abstain                

ชื่อกรรมการ........................................................... ..................................................................................................  
Name of Director 

     เหน็ดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
        Approve                     Disapprove                 Abstain                

ชื่อกรรมการ...................................................................................................................... ....................................... 
Name of Director 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
         Approve                    Disapprove                  Abstain                

ชื่อกรรมการ............................................................................................................................................................. 
Name of Director 

     เหน็ดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
                Approve                     Disapprove                  Abstain 

 


