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รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อลงทะเบียน 
และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้นของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) จะเปิดรับกำรลงทะเบียนผู้ เข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 ของบริษัทฯ 
ตัง้แตเ่วลำ 09.00 น. ณ สถำนท่ีประชมุที่ก ำหนดในหนงัสอืเชิญประชมุ และจะด ำเนินกำรลงทะเบียนด้วยระบบบำร์โค้ด (Barcode) 
ดังนัน้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดน าใบลงทะเบียน และ
หนังสือมอบฉันทะมาด้วย และเพื่อให้กำรประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบเอกสำร และหลกัฐำนแสดงกำรเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำ
ร่วมประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป บริษัทฯ จึงขอชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทรำบ ดังนี ้

1. เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

บคุคลธรรมดำ 

(1) กรณีผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง 

ให้แสดงเอกสำรที่สว่นรำชกำรออกให้ที่ยงัไม่หมดอำยุ เช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน บตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร 
ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทำง และหำกมีกำรเปลีย่นช่ือ – นำมสกลุ ให้ยื่นหลกัฐำนประกอบด้วย 

(2) กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำร่วมประชมุ 

2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตำมแบบที่แนบมำพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) 
ซึง่ได้กรอกข้อควำมถกูต้อง ครบถ้วนและลงลำยมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 ส ำเนำเอกสำรที่สว่นรำชกำรออกให้ตำมข้อ (1) ของผู้ ถือหุ้น และผู้ ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 
2.3 แสดงเอกสำรที่สว่นรำชกำรออกให้ตำมข้อ (1) ของผู้ รับมอบฉนัทะ  

นิติบคุคล 

(1) กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้น (กรรมกำร) เข้ำประชมุด้วยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสำรที่สว่นรำชกำรออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดำ ตำมข้อ (1)  
1.2 ส ำเนำหนงัสอืรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล 

(กรรมกำร) และมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้แทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผู้ เข้ำร่วมประชุมมีอ ำนำจกระท ำกำร
แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(2) กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำร่วมประชุม 

2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ตำมแบบที่แนบมำพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึง่) 
ซึ่งได้กรอกข้อควำมถกูต้องครบถ้วนและลงลำยมือช่ือของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมกำร) ซึ่งเป็นผู้มอบ
ฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

ส่วนที่ 1:  วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในวันประชุม 
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2.2 ส ำเนำหนงัสอืรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล 
(กรรมกำร) และมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งลงนำมในหนังสือมอบฉันทะมีอ ำนำจ
กระท ำกำรแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2.3 ส ำเนำเอกสำรที่สว่นรำชกำรออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมกำร) เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดำ 
ตำมข้อ (1) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและลงช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

2.4 แสดงเอกสำรที่สว่นรำชกำรออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดำ ตำมข้อ (1) 

(3) กรณีผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและ
ดแูลหุ้น  

3.1 หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ค.) 
3.2 เอกสำรเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ตำมข้อ (1) หรือ (2) (ยกเว้นหนงัสอืมอบฉนัทะ) 
3.3 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

ต้องสง่หลกัฐำนดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 
1) หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด ำเนินกำร 

ลงนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
2) หนังสือยืนยันว่ำผู้ ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ 

Custodian ทัง้นี ้เอกสำรที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภำษำองักฤษจะต้องจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษ
แนบมำพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองควำมถกูต้องของค ำแปล 

หมำยเหต:ุ 

- กรณีมีกำรมอบอ ำนำจช่วงก่อนกำรมอบฉันทะ เอกสำรแสดงกำรมอบอ ำนำจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน  
ไมข่ำดตอน และมีถ้อยค ำให้มอบอ ำนำจช่วงได้ รวมถึงส ำเนำเอกสำรของผู้มอบอ ำนำจช่วงทกุช่วงต้องครบถ้วน 
และรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

- เอกสำรที่จดัท ำขึน้ในต่ำงประเทศต้องมีกำรรับรองโดยโนตำรีพบัลิค (Notary Public) หรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจ
คล้ำยคลงึกนัตำมกฎหมำยของแตล่ะประเทศ และสถำนเอกอคัรรำชทตูไทย หรือสถำนกงสลุไทย หรือเจ้ำหน้ำที่
ที่ได้รับมอบหมำยให้กระท ำกำรแทนอีกชัน้หนึง่ 

- เอกสำรที่มีต้นฉบับไม่ใช่ภำษำอังกฤษ จะต้องจัดท ำค ำแปลเป็นภำษำอังกฤษ พร้อมรับรองควำมถูกต้อง  
ของค ำแปลโดยผู้มอบฉนัทะ 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ จ ำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตำมแบบที่กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ 
กระทรวงพำณิชย์ ได้ก ำหนดไว้ ตำมประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ เร่ืองก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 
2550 ดงันี ้

- แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ำยไมซ่บัซ้อน 
- แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก ำหนดรำยกำรตำ่ง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั 
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพำะกรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น 
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ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการ 
ดังนี ้ 

1. เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้ำงต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่านัน้  

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตำมควำมประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของ
บริษัทฯ ตำมรำยช่ือที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดบัที่ 8 โดยให้ระบุช่ือพร้อมรำยละเอียดของบุคคลที่ผู้ ถือหุ้น
ประสงค์จะมอบฉนัทะ โดยเลอืกเพียงทำ่นเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในกำรเข้ำร่วมประชมุดงักลำ่ว 

3. ปิดอำกรแสตมป์ จ ำนวน 20 บำท พร้อมทัง้ขีดฆ่ำลงวนัที่ที่ท ำหนังสือมอบฉันทะดงักล่ำว เพื่อให้ถูกต้องและ 
มีเหตผุลผกูพนัตำมกฎหมำย ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรปิดอำกรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะ
ที่มำลงทะเบียนเข้ำร่วมประชมุ 

4. สง่หนงัสือมอบฉนัทะคืนมำยงับริษัทฯ ภำยในวนัที่ 24 เมษำยน 2563 หรือก่อนเวลำเร่ิมกำรประชุมอย่ำงน้อย
คร่ึงชัว่โมง เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลำตรวจสอบเอกสำรและให้ทนัเวลำเร่ิมประชมุ  

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นไมส่ำมำรถแบง่แยกจ ำนวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแบ่งแยกกำรลงคะแนนเสียงได้  
และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สำมำรถจะมอบฉันทะเพียงบำงส่วน  หรือน้อยกว่ำ
จ ำนวนที่ตนถืออยู่ได้เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทนุต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น
ตำมหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมกำรประชมุไมน้่อยกวำ่ 1 ชัว่โมง หรือ ตัง้แตเ่วลำ 09.00 น.  
เป็นต้นไป ในวนัพธุที่ 29 เมษำยน 2563 ณ สถำนท่ีประชมุที่ก ำหนดในหนงัสอืเชิญประชมุ 

 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป 

1. กำรออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวำระจะกระท ำโดยเปิดเผย โดยให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สำมำรถ 
แบง่กำรออกเสยีงลงคะแนนเป็นบำงสว่น (เว้นแตเ่ป็นกำรออกเสยีงของ Custodian) 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1 ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตำมที่ผู้ มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่ำนัน้  
กำรลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะวำระใดไมเ่ป็นไปตำมที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือวำ่กำร
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นกำรลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

2.2 หำกผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ 
หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชมุมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกที่ระบใุน

ส่วนที่ 2:  วิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน 
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หนงัสอืมอบฉนัทะ รวมถึงกรณีที่มีกำรเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ผู้ รับมอบฉนัทะมี
สทิธิพิจำรณำและลงคะแนนแทนได้ตำมที่เห็นสมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 

ส ำหรับวำระกำรเลอืกตัง้กรรมกำรตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 23 ก ำหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมกำร โดย
ใช้เสยีงข้ำงมำกตำมหลกัเกณฑ์และวิธีดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะมีคะแนนเสยีงเทำ่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสยีง 

2. ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทัง้หมดตำมข้อ 1. เพื่อเลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลำยคนเป็น
กรรมกำรก็ได้ แตท่ัง้นีต้้องไมเ่กินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบคุคล
มำกกวำ่หนึง่คนเป็นกรรมกำร ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บคุคลแต่ละท่ำนนัน้ได้เท่ำกบัจ ำนวนคะแนน
เสยีงที่ตนมีอยู ่แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล ำดบัจะได้รับกำรเลอืกตัง้ให้เป็นกรรมกำรเท่ำกบัจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกิน
จ ำนวนกรรมกำรที่พึงมีให้เลือกในครัง้นัน้ ให้ประธำนในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้ำด
เพื่อให้ได้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

ทัง้นี ้เพื่อกำรปฏิบตัิให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ในกำรเลือกตัง้กรรมกำรในครัง้นี  ้บริษัทฯ จะเสนอให้ที่
ประชมุพิจำรณำลงคะแนนเสยีงแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธำนในที่ประชมุจะชีแ้จงรำยละเอียดวิธีกำรลงคะแนนให้ที่ประชมุทรำบ โดยมีแนวทำงดงันี ้

1. ประธำนในที่ประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจำรณำลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ โดยจะมีกำรสอบถำม
ควำมเห็นจำกที่ประชมุวำ่ผู้ ถือหุ้นทำ่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 

2. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะชูมือขึน้ (เว้นแต่กรณีที่เป็นกำร
ลงคะแนนลบั) ผู้ ถือหุ้นสว่นที่เหลือถือว่ำเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสำมำรถออก
เสยีงลงคะแนนตำมควำมเห็นได้เพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง (เว้นแต่เป็นกำรออกเสียงของ Custodian ที่ในหนงัสือ
มอบฉนัทะก ำหนดให้แบง่แยกคะแนนเสยีงได้) 

มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นที่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมำย หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก ำหนดไว้แตกต่ำงจำกกรณีปกติ มติของที่ประชุม 
จะเป็นไปตำมที่กฎหมำยหรือข้อบงัคบันัน้ก ำหนด โดยประธำนในที่ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมรับทรำบ
ก่อนกำรลงคะแนนในแตล่ะวำระดงักลำ่ว 

- หำกคะแนนเสยีงเทำ่กนัให้ประธำนในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงตำ่งหำกเป็นเสยีงชีข้ำด 
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- ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ำนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพำะ ห้ำมมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้   
เว้นแตเ่ป็นกำรออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมกำร โดยประธำนในที่ประชมุอำจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ
มอบฉนัทะนัน้ออกนอกที่ประชมุชัว่ครำวก็ได้ 

- กำรลงคะแนนลบัอำจกระท ำได้เมื่อมีผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุอยำ่งน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชมุลงมติให้ลงคะแนน
ลบั โดยประธำนในที่ประชุมจะเป็นผู้ก ำหนดวิธีกำรลงคะแนนลบั และแจ้งให้ที่ประชุมทรำบก่อนกำรออกเสียง
ลงคะแนนในวำระท่ีมีมติให้ลงคะแนนลบั 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธำนในที่ประชมุจะชีแ้จงวิธีกำรนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทรำบก่อนเร่ิมวำระกำรประชุม โดยบริษัทฯ จะนบัคะแนน
เสยีงแตล่ะวำระจำกกำรลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยประธำนในที่ประชุม 
จะขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือและท ำเคร่ืองหมำยยืนยนักำรลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทัง้คะแนนเสียงตำมบตัรเสีย (ถ้ำมี)  
ออกจำกจ ำนวนเสยีงทัง้หมดที่เข้ำร่วมประชมุในวำระนัน้ ๆ  และสว่นท่ีเหลอืจะถือวำ่เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และจะแจ้ง
ผลกำรนบัคะแนนให้ที่ประชมุทรำบทกุวำระก่อนเสร็จสิน้กำรประชมุ 

กรณีที่จะถือว่ำเป็นบตัรเสีย หมำยถึง กรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะแสดงเจตนำไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น 
ลงคะแนนเสยีงเกินกวำ่ 1 ช่องในบตัรลงคะแนน หรือมีกำรแยกกำรลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคสัโตเดียน) หรือกรณีที่มี
กำรแก้ไขกำรลงคะแนนในบตัรยืนยนักำรลงคะแนนโดยไมล่งช่ือก ำกบั 

 


