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 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

  หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข)  
(Affix 20 Baht duty stamp) 

 Proxy (Form B)  

เลขทะเบียนผู้ถอืหุ้น   เขียนที่       

Shareholders’ Registration No. Written at  

 วันที่  เดือน                พ.ศ.   

 Date  Month  Year  

 

(1) ข้าพเจ้า  สญัชาติ   

 I/We  Nationality  

 อยู่บ้านเลขที่    

 Address    

 
(2) เป็นผู้ถอืหุ้นของ บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั(มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

 being a shareholder of Mono Technology Public Company Limited (“The Company”) 

  โดยถอืหุ้นจาํนวนทั้งสิ้นรวม  หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสยีง ดังน้ี 

  holding shares at the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows: 

   หุ้นสามัญ  หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสยีง 

   ordinary share  shares and having the right to vote equal to   votes 

   หุ้นบุริมสทิธ ิ  หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสยีง 

   preference share  shares and having the right to vote equal to   votes 

 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 

 hereby appoint 

 (1) ช่ือ  อายุ  ปี อยู่บ้านเลขที่  

  Name Age  years,  residing at  

   ถนน  ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต   

  Road Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  

  จังหวัด  รหัสไปรษณย์ี  หรือ 

  Province Postal Code  or 

 (2) ช่ือ  อายุ  ปี อยู่บ้านเลขที่  

  Name  Age  years,  residing at  

   ถนน  ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต   

  Road Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  

  จังหวัด  รหัสไปรษณย์ี  หรือ 

  Province Postal Code  Or

      

 กรรมการอสิระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถอืหุ้น

 Independent Directors Proposed to Act as Proxies for Shareholders. 

 (3) ช่ือ  นางพรรณ ีวรวุฒิจงสถติ  อายุ      66 ปี  

  Name  Mrs. Punnee Worawuthichongsathit Age      66 years  

   ตาํแหน่ง กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  Position Independent Director, Chairperson of Audit Committee and Member of Remuneration and Nomination Committee 

  ที่อยู่ เลขที่ 200 หมู่ 4  จัสมิน อนิเตอร์เนช่ันแนล ทาวเวอร์ ช้ัน 16 ถนนแจ้งวัฒนะ  ตาํบลปากเกรด็ อาํเภอปากเกรด็  

   จังหวัดนนทบุรี 11120 

  Address No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1. ผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดนาํหนงัสือฉบบันี้ มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย 

For a proxy holder, please bring this proxy form to show at the meeting. 

2. ผูม้อบฉนัทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้มาพรอ้มหนงัสือมอบฉนัทะ 

Copy of  identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form. 
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 (4) ช่ือ  นายปรีชา ลีละศิธร  อายุ      55 ปี  

  Name  Mr. Preecha Leelasithorn Age      55 years  

   ตาํแหน่ง กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

  Position Independent Director, Member of Audit Committee and Chairman of Remuneration and Nomination Committee 

  ที่อยู่ เลขที่ 200 หมู่ 4  จัสมิน อนิเตอร์เนช่ันแนล ทาวเวอร์ ช้ัน 16 ถนนแจ้งวัฒนะ  ตาํบลปากเกรด็ อาํเภอปากเกรด็  

   จังหวัดนนทบุรี 11120

  Address No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120 

 (5) ช่ือ  นายเกรียงศักดิ์ เธยีรนุกุล อายุ      53 ปี  

  Name  Mr. Kriengsak Thiennukul Age      53 years  

   ตาํแหน่ง กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

  Position Independent Director, Member of Audit Committee and Member of Remuneration and Nomination Committee 

  ที่อยู่ เลขที่ 200 หมู่ 4  จัสมิน อนิเตอร์เนช่ันแนล ทาวเวอร์ ช้ัน 16 ถนนแจ้งวัฒนะ  ตาํบลปากเกรด็ อาํเภอปากเกรด็  

   จังหวัดนนทบุรี 11120 

  Address No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120 

 
 คนหน่ึงคนใดเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี

2561  ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ช้ัน 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนช่ันแนล เลขที่ 200 หมู่ 4             

ถนนแจ้งวัฒนะ ตาํบลปากเกรด็ อาํเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting 

of Shareholders held on Wednesday, April 25
th
, 2018 at 14.00 hrs.  at Auditorium, 3

rd
  Floor, Jasmine International Tower, 

No.200 Moo4, Chaengwattana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120 or on date at time and place as 

may be postponed or changed. 

   
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

 I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows :- 

  

  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2560 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 

  Agenda No. 1 To consider certifying the minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 26, 2017

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

       เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 

        

 วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

  Agenda No. 2  To acknowledge the Board of Directors’ annual report on the Company’s operation result during the year 2017 

  ไม่ต้องลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ถอืหุ้นรับทราบ

  This agenda is for shareholders’ acknowledgment; therefore, voting is not required. 

  

  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิและรายงานผู้สอบบัญชีประจาํปี สิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2560 

  Agenda No. 3 To consider approving the Company’s financial statements and auditor’s report ended December 31, 2017

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

       เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 
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  วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และเร่ืองเงนิปันผลประจาํปี 2560 

  Agenda No. 4 To consider approving the allocation of net profit as legal reserve and the dividend for the year 2017

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

       เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 

  

  วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกาํหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจาํปี 2561 

  Agenda No. 1 To consider an appointment of the auditor and to fix the audit fee for the year 2018 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

       เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 

  

  วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สาํหรับปี 2561 

  Agenda No. 6 To consider and approve the election of directors to replace those who retire by rotation in 2018 

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

       การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 

          The election of the complete set of the Board of Directors

         เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 

      การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปน้ี 

          The election of the individual director, namely; 

    1. นายนวมินทร์ ประสพเนตร / Mr. Navamin Prasopnet

         เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain

    2. นายซัง โด ลี / Mr. Sang Do lee

         เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 

    3. นายคมศักดิ์ วฒันาศรีโรจน์ / Mr. Komsak Wattanasriroj 

         เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 

        

  วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2561 

  Agenda No. 7  To consider and approve the annual remuneration for directors in 2018

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

       เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 

   

  วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 519,699,997.50 บาท บาท เป็น 486,299,997.50 บาท 

  Agenda No. 8  To consider approving the Company’s capital reduction from 519,699,997.50 Baht to 486,299,997.50 Baht 

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

       เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 
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  วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

  Agenda No. 9  To consider approving the amendment of Clause 4. of the Company’s Memorandum of Association to be in line 

   with the reduction in registered capital 

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

       เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 

       

            วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
          Agenda No. 10  To consider other matters (if any) 

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

       เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain

        

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้อง 

 และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถอืหุ้น 

 The voting of the proxy holder in respect of any agenda in contrary to the manner set forth above shall be considered incorrect and 

 shall not be my/our vote. 

 

(6) ในกรณทีี่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณทีี่ที่ประชุมมีการพิจารณา

 หรือลงมติในเร่ืองใดนอกจากเหนือจากเร่ืองระบุไว้ข้างต้น รวมถงึกรณทีี่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้รับ

 มอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

 In the case where my/our designation for the proxy holder to vote in respect of any agenda is not specified or not clearly specified 

 or if there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, including any amendment or additional 

 thereof, the proxy holder shall be authorized to consider the matters and vote on my/ our behalf as the proxy holder deems 

 appropriate in all respects. 

 

กจิการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาํไปในการประชุม เว้นแต่กรณทีี่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสอืมอบฉันทะ ให้ถอืเสมือนว่า 

การลงคะแนนเสยีงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะน้ี ให้ถอืว่าการลงคะแนนเสยีงน้ันไม่ถูกต้อง และข้าพเจ้า

ได้กระทาํเองทุกประการ 

Any act or thing carried out by the proxy holder in the meeting except the case that the proxy holder not vote according to my/our intention 

as specified in the proxy form shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

 

 ลงช่ือ/Signed  ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor 

  (  )  

      

      

 ลงช่ือ/Signed  ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

  (  )  

      

      

 ลงช่ือ/Signed  ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

  (  )  

      

      

 ลงช่ือ/Signed  ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

  (  )  
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หมายเหตุ / Remark 
1. ผู้ถอืหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

 จาํนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกลงคะแนนเสยีงได้ 
 The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of shares may not be 

  divided to more than one proxy holder in order to divide the vote 

2. ในกรณทีี่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจาํต่อแบบหนังสอื

 มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 In case there is any other agendas to be considered in addition to those specified in the above mentioned, the proxy grantor may 

 specify such agenda on the continued list of proxy form B attached hereto. 
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ใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
The continued list of proxy form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

The proxy on behalf of the shareholder of Mono Technology Public Company Limited 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ออดิทอเรียม ช้ัน 3 อาคารจัสมิน 

อินเตอร์เนช่ันแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาํบลปากเกรด็ อาํเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน 

เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

  At the 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on Wednesday, April 25
th
, 2018 at 14.00 hrs. at Auditorium, 

3
rd
 Floor, Jasmine International Tower, No.200 Moo4, Chaengwattana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 

11120 or on date at time and place as may be postponed or changed. 

 
  วาระที่  เร่ือง   

  Agenda No.  Subject :  

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

   (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

      เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 

       

  วาระที่  เร่ือง   

  Agenda No.  Subject :  

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

   (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

      เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 

       

  วาระที่  เร่ือง   

  Agenda No.  Subject :  

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

   (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

      เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 

       

  วาระที่  เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)  

  Agenda No.  Subject : The election of the directors (continued)  

   ช่ือกรรมการ/Name of director  

     เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 

      

   ช่ือกรรมการ/Name of director  

     เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 

      

   ช่ือกรรมการ/Name of director  

     เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 

 


