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Attachment No. 12
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
(Duty Stamp Baht 20)
Proxy Form C.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ )
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่ อง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550
--------------------เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
I/We
Nationality
ถนน
ตําบล/แขวง
อยูบ่ า้ นเลขที่
Reside at
Road
Tambol/Khwaeng
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
Amphoe/Khet
Province
Postal Code
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ น้ (Custodian) ให้กบั
as a Custodian for
ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั ช.ทวี ดอลลาเซี ยน จํากัด (มหาชน)
being a shareholder of Cho Thavee Dollasien Public Company Limited
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
holding the total amount of
shares, and having the right to vote equal to
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
ordinary share
shares, having the right to vote equal to
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ บุริมสิ ทธิ
preference share
shares, having the right to vote equal to
(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)
ถนน
Road
จังหวัด
Province

ถนน
Road
จังหวัด
Province

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, resides at
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet
หรื อ
, or

อายุ
age

(3)
ถนน
Road
จังหวัด
Province

, or
อายุ
age

(2)

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

เสี ยง ดังนี้
votes as follows:
เสี ยง ดังนี้
votes,
เสี ยง ดังนี้
votes.

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, reside at
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet
หรื อ

อายุ
age
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

พ.ศ.
Year

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, resides at
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet

หน้า 1 ของจํานวน 6 หน้า
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2557 ในวันที่ 9 เมษายน
2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2014 Annual General Meeting of the Shareholders on April 9th, 2014 at 2.00 p.m.
at Panorama Room, 14 Floor, The Emerald Hotel, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:
มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
To grant the total amount of shareholding and having the right to vote
มอบฉันทะบางส่ วน คือ
To grant the partial shares as follows:
หุน้ และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
หุน้ สามัญ
ordinary share
shares, and having the right to vote equal to
หุ น้ และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
หุน้ บุริมสิ ทธิ
preference share
shares, and having the right to vote equal to
รวมสิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้ท้ งั หมด
เสี ยง
Total amount of voting rights
votes.

เสี ยง
votes,
เสี ยง
votes.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:
วาระที่ 1
Agenda 1

(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
รับรอง
ไม่รับรอง
Acknowledge
Against

วาระที่ 2
Agenda 2
(ก)
(a)
(ข)
(b)

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งจัดขึน้ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556
Consider and approve the Minute of the Extraordinary General Shareholders’ Meeting No. 1/2013 which held on
October 16, 2013

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2556
Acknowledge of the Company’s performance for the year 2013.

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 3
Agenda 3

(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 4
Agenda 4

(ก)
(a)
(ข)
(b)

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรับทราบรายงานผู้สอบ
บัญชี
Consider and approve the Statement of Financial Position, Statement of Comprehensive Income of Company and
its subsidiary from the external auditor for the year 2013 ended December 31st, 2013 and acknowledge external
auditor’s report.

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2556 เป็ นเงินสํ ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปันผลจาก
ผลการดําเนินงานประจําปี 2556
To consider and approve the allocation of the net profit for the year 2013 as legal reserve and approve the cash
dividend payment form the year 2013 performance.

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัตกิ รรมการที่ออกจากตําแหน่ งตามวาระ
Agenda 5
Consider and approve of Directors those retirements by rotation for the year 2014.
5.1 นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุ ตม์
ประธานกรรมการบริ ษทั
5.1 Ms. Phenphimol Vejvarut Chairman
(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

5.2 นายอาษา ประทีปเสน
5.2 Mr. Asa Prateepasen
(ก)
(a)
(ข)
(b)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Independent Director and Audit Committee

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 6
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda 6
Consider and approve the re-election of Directors to replace those retirements by rotation for the year 2014.
6.1 นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุ ตม์
ประธานกรรมการบริ ษทั
6.1 Ms. Phenphimol Vejvarut Chairman
(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

6.2 นายอาษา ประทีปเสน
6.2 Mr. Asa Prateepasen
(ก)
(a)
(ข)
(b)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Independent Director and Audit Committee

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2557
Consider and approve the remuneration for Directors for the year 2014.

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 8
พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2557
Agenda 8
Consider and approve for the appointment of the external auditors and set the audited fee for the year 2014.

(ก)
(a)
(ข)
(b)

(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
งดออกเสี ยง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 9
Agenda 9
(ก)
(a)
(ข)
(b)

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
To consider other matters, if any

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถกู ต้องและไม่ถือเป็ นการ
ลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a shareholder.
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ อง
ใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any 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.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy
Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและ
ดูแลหุน้ ให้เท่านั้น
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
Evidence to be attached with this Proxy Form are:
(1) หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคน
เพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for
splitting votes.
4. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as
attached.
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 12
Attachment No. 12
ใบประจําต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
ALLONGE OF PROXY FORM C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ช.ทวี ดอลลาเซี ยน จํากัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Cho Thavee Dollasien Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 ในวันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
In the meeting of the 2014 Annual General Meeting of the Shareholders on April 9th, 2014 at 2.00 p.m. at Panorama Room, 14 Floor, The Emerald Hotel,
Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

เรื่ อง
วาระที่
Agenda No.
Re:
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เห็นด้วย
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain

เสี ยง
votes

วาระที่
เรื่ อง
Agenda No.
Re:
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เห็นด้วย
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain

เสี ยง
votes

เรื่ อง
วาระที่
Agenda No.
Re:
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain

เสี ยง
votes

เรื่ อง
วาระที่
Agenda No.
Re:
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain

เสี ยง
votes
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