สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 5
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคาร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request)
และการออกเสียงลงคะแนน สาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 แบบแจ้งการประชุม หรือหนังสือมอบฉันทะ (สาหรับกรณีผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผูอ้ ่ืนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Meeting) แทน)
บุคคลธรรมดา
1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาใบขับขี่ หรือสาเนาหนังสือเดิ นทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ย่ืนหลักฐาน
ประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะ
2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั
มอบฉันทะ
2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาใบขับขี่ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะที่ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ให้ย่นื หลักฐานประกอบด้วย
2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาใบขับขี่ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ให้ย่นื หลักฐานประกอบด้วย
นิติบุคคล
1. กรณีผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง
1.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาใบขับขี่ หรือ สาเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้
ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
1.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี ) ที่รบั รองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลง
นามแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอานาจ) ที่มาด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุค คล
(กรรมการผูม้ ีอานาจ) ที่มาประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
2. กรณีมอบฉันทะ
2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
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2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาใบขับขี่ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง และหากมี
การเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ย่นื หลักฐานประกอบด้วย
2.3 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี ) ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจ
กระทาการแทนนิติบคุ คล และหนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) ทัง้ นี ้ เอกสารตามข้อนี ้ ต้องมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่า
บุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็ นผูม้ อบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็ นผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
2.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาใบขับขี่ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ให้ย่นื หลักฐานประกอบด้วย
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบคุ คล ข้อ 1 หรือ 2
3.2 ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่ง
หลักฐานดังต่อไปนีเ้ พิ่มเติม
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
ทัง้ นี ้ เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผถู้ ือหุน้ หรือ
ผูแ้ ทนนิติบคุ คลนัน้ รับรองความถูกต้องของคาแปล
2. วิธีการมอบฉันทะ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้จานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
• แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน
• แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
• แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝาก
และดูแลหุน้
หนั ง สื อ มอบอ านาจทั้ ง 3 แบบ ตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ยล าดั บ ที่ 9 หรื อ ท่ า นผู้ ถื อ หุ้ น สามารถดาวน์ โ หลดได้ จ าก
www.mcgroupnet.com
ผู้ถือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ดว้ ยตนเอง สามารถมอบ
ฉันทะได้โดยดาเนินการดังนี ้
1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 9 เพียงแบบเดียวเท่านั้น สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ใช่ Custodian จะ
เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้
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2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง
โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถ้ ื อหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิส ระ
ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ โดยมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และ
ผู้ถื อหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ ากับจานวนหุ้นที่ตนถื ออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพี ยงบางส่วนน้อยกว่ าจ านวนที่
ตนถื ออยู่ได้ เว้นแต่เป็ นผู้ถือหุน้ ที่ปรากฏชื่ อตามสมุดทะเบี ยนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4. บริษัทจะปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมทัง้ ขีดฆ่า
ลงวันที่ท่ที าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถกู ต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
5. การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง
5.1 กรณีมอบฉันทะให้บคุ คลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง
ผู้ถือหุน้ หรือ ผู้รับมอบฉันทะโปรดดาเนินการตามข้อ 1-2 และยื่นแบบคาร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request)
ล่วงหน้าเพื่อขอรับลิงก์ สาหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดเกี่ยวกับขัน้ ตอนการยื่นแบบคาร้องเพื่อ
เข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยลาดับที่ 6 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท
5.2 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง
ผูถ้ ือหุน้ โปรดดาเนินการตามข้อ 1-2 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท โดยไม่
ต้องยื่นแบบคาร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) อีก
6. ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง และเอกสารประกอบพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ไปยังสานักงานเลขานุการบริษัท
บริษัทแม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน) เลขที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร 10250
โดยระบุขอ้ ความ “สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทแม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“MC”)” บนหน้าซองไปรษณีย ์
ด้วย ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนั เวลาเริ่มประชุม
3. การยื่นแบบคาร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request)
ผู้ถื อหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-Meeting โปรดยื่ นแบบคาร้องเพื่ อเข้าร่วมประชุม (E-Request)
ล่วงหน้า เพื่อขอรับลิงก์สาหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะเปิ ดระบบให้ย่ืนแบบคาร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็ นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากที่
บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคาร้องและอนุมตั ิคาร้องของท่านแล้ว ท่านจะได้รบั ลิงก์สาหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวัน
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็ นต้นไป
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ท่ี
https://mc.thekoble.com/agm/emeeting/index/1

หรือสแกน
QR Code

ทั้งนี ้ รายละเอี ยดเกี่ ยวกั บขั้น ตอนการยื่ น แบบค าร้อ งเพื่ อ เข้า ร่ ว มประชุ ม (E-Request) และการใช้ง านระบบประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 6
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4. การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผู้ถือหุน้

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
1. สาหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผย
ผ่านระบบ OJ International โดยให้นบั หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือไม่ประสงค์จะดาเนินการใด ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การลงคะแนนเสียง
ของผูร้ บั มอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและ
ไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้
2.2 หากผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้
ไม่ชดั เจน หรือในกรณีท่ที ่ปี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึง
กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
ตามที่เห็นสมควร
วาระเลือกตัง้ กรรมการ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กาหนดให้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสียง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนมีคะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ี
เลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา ผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่ีได้รบั เลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึ งมีหรือจะ
พึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
(1) ประธานที่ประชุมจะเป็ นผูเ้ สนอให้ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะขอให้ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะผ่านระบบ และจะเปิ ดให้ผถู้ ือหุน้ ลงคะแนนเสียงผ่าน
ระบบ OJ International วาระละ 2 นาที
(2) การออกเสียงลงคะแนน ให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเลือกวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน จากนัน้ ระบบจะแสดงตัวเลือก
สาหรับการออกเสียงลงคะแนน ทัง้ หมด 3 แบบ คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง โดยให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบ
ฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบ
ฉันทะกาหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
หมายเหตุ : * หากเลือก “ไม่ประสงค์จะดาเนินการใด” หรือ ไม่กดตัวเลือกใด ๆ ระบบจะนาคะแนนเสียงเทไปยัง
ผลคะแนน “เห็นด้วย”
การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนัน้ จะปิ ดการส่งผลการลงคะแนน
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มติของทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น (นอกเหนือจากวาระเลือกตั้งกรรมการ) จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
•

กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็ นมติของที่ประชุม

•

กรณีอ่ืน ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกาหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไปตามที่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับนัน้ กาหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

•

หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ นเสียงชีข้ าด

•

ผู้ถือหุน้ ใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั้น เว้นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลื อกตั้ง
กรรมการ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมจะชีแ้ จงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมในแต่ละวาระ และเมื่อครบเวลาที่
ประธานฯ ให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ตามวิธีปฏิบตั ิใน
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผถู้ ือหุน้ ได้ทราบก่อนเสร็จสิน้ การประชุม
บริ ษั ท จัด ประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2564 ในรู ป แบบการประชุม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Meeting) โดยใช้วิ ธี
ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ OJ International ซึ่งไม่ใช้บตั รยืนยันการลงคะแนน จึงจะไม่มีกรณีท่ถี ือว่าเป็ นบัตรเสีย*
หมายเหตุ : * กรณีท่ีจะถือว่าเป็ นบัตรเสีย หมายถึง กรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยัน
การลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง
(ยกเว้นกรณี Custodian) หรือกรณีท่มี ีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกากับ
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