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หลกัฐานประกอบการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ วธิกีารมอบฉนัทะ การลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม 
และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

  
 การลงทะเบยีนเขา้ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 ของบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ 

จํากัด (มหาชน) จะดําเนนิการดว้ยระบบ Barcode ซึง่บรษัิทฯ ไดพ้มิพ ์Barcode ทีบ่รรจุรายละเอยีด
เฉพาะของผูถ้อืหุน้แต่ละรายไวบ้น “แบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้รว่มการประชุม” (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3      
ทีบ่รษัิทฯ ไดจั้ดสง่ใหพ้รอ้มกับหนังสอืบอกกล่าวนัดประชมุ) ดังนัน้เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบยีน 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านทัง้ผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอรม์
ลงทะเบยีนเขา้รว่มการประชุมมาแสดงทีจ่ดุลงทะเบยีนดว้ย 

ก.  หลกัฐานประกอบการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้  
 ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ แลว้แตก่รณีกอ่นเขา้รว่มประชมุ 
 1. กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

1.1 ผูถ้อืหุน้เป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทยหรอืสญัชาตติา่งประเทศ  
ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง จะตอ้งแสดงบัตรประจําตัวอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
คอื บตัรประจําตวัประชาชนบตัรประจําตวัขา้ราชการ บตัรประจําตวัพนักงานรัฐวสิาหกจิ 
หนังสอืเดนิทาง หรอืบตัรประจําตวัอยา่งอืน่ทีแ่สดงรปูถา่ยซึง่ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล  

 1.2 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนติบิคุคลสญัชาตไิทยหรอืสญัชาตติา่งประเทศ 
ผูม้อํีานาจกระทําการแทนของผูถ้อืหุน้ซ ึง่เป็นนติบิคุคลไทยหรอืนติบิคุคลตา่งประเทศ
มาร่วมประชมุดว้ยตนเอง จะตอ้งแสดงหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนติบิุคคลที่
ออกโดยนายทะเบียนหุน้ส่วนบรษัิท หรือหลักฐานอืน่ที่แสดงการเป็นนิตบิุคคลหรือ
สําเนาเอกสารดังกล่าวทีรั่บรองสําเนาถูกตอ้งโดยนายทะเบยีน (หนังสอืรับรองมอีาย ุ      
ไม่เกนิ 3 เดือน) และผูม้ีอํานาจกระทําการแทนนิตบิุคคลที่มาประชุมจะตอ้งแสดง
หลักฐานการมอํีานาจกระทําการแทนนติบิคุคลและแสดงบัตรประจําตัวตามทีกํ่าหนดไว ้
ในขอ้ 1.1  ดว้ย 

 2. กรณีมอบฉนัทะ 
2.1  กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ในประเทศไทย ใหผู้ร้ับมอบฉันทะสง่เอกสาร

ดงัตอ่ไปนี ้
   2.1.1 หนังสอืมอบฉันทะ (ตามแบบทีส่ง่มาพรอ้มหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุ) ซึง่ไดก้รอก

ขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ตดิอากรแสตมป์ 20 บาท พรอ้มขดีฆ่า และลงลายมอืชือ่    
ผูม้อบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ 

2.1.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ้ 1.1) ของผูม้อบฉันทะ พรอ้มการ
รับรองสําเนาถกูตอ้ง 

2.1.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ้ 1.1) ของผูรั้บมอบฉันทะ พรอ้มการ
รับรองสําเนาถกูตอ้ง 

2.2 กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย อยู่ต่างประเทศ ใหผู้รั้บมอบฉันทะ 
สง่เอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้

   2.2.1 หนังสอืมอบฉันทะ (ตามแบบทีส่ง่มาพรอ้มหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุ) ซึง่ได ้
กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ตดิอากรแสตมป์ 20 บาทพรอ้มขดีฆ่า และ   
ลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ 
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2.2.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ้ 1.1) ของผูม้อบฉันทะพรอ้มการ
รับรองสําเนาถกูตอ้ง 

2.2.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ้ 1.1) ของผูรั้บมอบฉันทะพรอ้มการ
รับรองสําเนาถกูตอ้ง 

2.3  กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตติา่งประเทศ อยูต่า่งประเทศ ใหผู้รั้บมอบฉันทะ
สง่เอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้
2.3.1 หนังสอืมอบฉันทะ (ตามแบบทีส่ง่มาพรอ้มหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุ) ซึง่ได ้

กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ตดิอากรแสตมป์ 20 บาทพรอ้มขดีฆ่า และ      
ลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ 

2.3.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ้ 1.1) ของผูม้อบฉันทะ พรอ้มการ
รับรองสําเนาถกูตอ้ง 

2.3.3 เอกสารตาม 2.3.1 และ 2.3.2 จะตอ้งใหส้ถานทตูหรอืสถานกงสลุในประเทศนัน้ 
หรอืโนตารพีับบลคิ  หรอืบุคคลอืน่ทีม่อํีานาจตามกฎหมายทอ้งถิน่รับรองการ
ลงลายมอืชือ่ 

2.3.4  สําเนาบัตรประจําตัว (ดังทีกํ่าหนดในขอ้ 1.1) ของผูรั้บมอบฉันทะ พรอ้มการ
รับรองสําเนาถกูตอ้ง 

 
2.4 กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนติบิคุคลซึง่จดทะเบยีนจัดตัง้ในประเทศไทย ใหผู้รั้บมอบฉันทะ 

สง่เอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้ 
2.4.1 หนังสอืมอบฉันทะ (ตามแบบทีส่ง่มาพรอ้มหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุ) ซึง่ได ้

กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น ตดิอากรแสตมป์ 20 บาทพรอ้มขดีฆา่ และ  
ลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ 

2.4.2 หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลทีอ่อกโดยนายทะเบยีนหุน้สว่นบรษัิท 
(หนังสอื รับรองมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) ซึง่รับรองสําเนาถกูตอ้ง โดยผูม้อํีานาจ
ลงนามของนติบิคุคลนัน้ 

2.4.3 สําเนาบตัรประจําตวั (ดงัทีกํ่าหนดในขอ้ 1.1) ของผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอื
มอบฉันทะ พรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

2.4.4 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดใน 1.1) ของผูรั้บมอบฉันทะ พรอ้มการรับรอง
สําเนาถกูตอ้ง 

2.5 กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิตบิุคคลจดทะเบยีนจัดตัง้ในประเทศอืน่ ผูร้ับมอบฉันทะจะตอ้ง   
สง่เอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้
2.5.1 หนังสอืมอบฉันทะ (ตามแบบทีส่ง่มาพรอ้มหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุ) ซึง่ได ้

กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ตดิอากรแสตมป์ 20 บาทพรอ้มขดีฆ่า และ  
ลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะและ ผูรั้บมอบฉันทะ 

2.5.2 สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน หรือหลักฐานการเป็นนิตบิุคคล พรอ้ม
หลกัฐานวา่ผูใ้ดมอํีานาจลงนามมอบฉันทะ พรอ้มการรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

2.5.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังทีกํ่าหนดในขอ้ 1.1) ของผูม้อํีานาจ ทีไ่ดล้งนาม 
ในหนังสอืมอบฉันทะ ซึง่รับรองสําเนาถูกตอ้ง 

2.5.4 เอกสารตาม 2.5.1 ถงึ 2.5.3 จะตอ้งใหส้ถานทูตหรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศนัน้ หรอืโนตารพัีบบลคิ หรอืบคุคลอืน่ทีม่อํีานาจตามกฎหมายทอ้งถิน่
รับรองการลงลายมอืชือ่ ทัง้นี ้ควรมอีายไุมเ่กนิ 1 ปี 

2.5.5 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังทีกํ่าหนดในขอ้ 1.1) ของผูรั้บมอบฉันทะ พรอ้มการ
รับรองสําเนาถกูตอ้ง 
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2.6 การมอบฉันทะกรณีผูถ้ ือหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั ้งใหค้ัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้ ตอ้งแนบหลกัฐาน ดงัตอ่ไปนี ้
2.6.1 หนังสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) เป็นผูดํ้าเนนิการ

ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน 
2.6.2 หนังสอืยืนยันว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน ไดร้ับอนุญาตประกอบ

ธรุกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 
2.7 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผูถ้อืหุน้ชาวตา่งประเทศ ผูรั้บมอบฉันทะควรจะมา

ลงทะเบยีนเมือ่เริม่เปิดลงทะเบยีน เพือ่ใหผู้ต้รวจสอบเอกสารไดม้เีวลาทีเ่พยีงพอ   
ในการตรวจสอบ 

2.8     กรณีผูเ้ขา้รว่มประชมุมกีารแกไ้ขคํานําหนา้ชือ่-ชือ่-ชือ่สกลุ โปรดแสดงหลักฐานรับรอง
การเปลีย่นแปลงดงักลา่วในการลงทะเบยีนดว้ย 

2.9  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการอนุญาตใหเ้ฉพาะผูม้เีอกสารถกูตอ้งและครบถว้น เขา้รว่ม
ประชมุเทา่นัน้ 

ข.  วธิกีารมอบฉนัทะ 
บรษัิทฯ ไดจั้ดสง่หนังสอืมอบฉันทะ และจัดทําขึน้ตามแบบทีก่รมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวง

พาณชิย ์ไดกํ้าหนดไวจํ้านวน 3 แบบ ดังนี ้
- แบบ ก. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทีผู่ถ้อืหุน้มอบใหผู้รั้บมอบฉันทะพจิารณาออกเสยีงได ้

ตามทีผู่รั้บมอบฉันทะเห็นสมควรในทีป่ระชมุ 
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทีผู่ถ้อืหุน้กําหนดมาแลว้วา่จะออกเสยีงในแตล่ะเรือ่ง 

 อยา่งไรบา้ง 
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ 
  และแตง่ตัง้ใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้  

ผูถ้ือหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ของบรษัิทฯ ไดด้ว้ยตนเอง
สามารถมอบฉันทะได ้โดยดําเนนิการดงันี ้

(1) เลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึง่เพยีงแบบเดยีวเทา่น ัน้  โดยผูถ้อืหุน้
ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้จะใชห้นังสอืมอบฉันทะไดท้ัง้แบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอื แบบ ค. 
แบบหนึง่แบบใดก็ได ้ สว่นผูถ้อืหุน้นอกจากนัน้จะใชห้นังสอืมอบฉันทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. 
หรอื แบบ ข. แบบหนึง่แบบใดเทา่นัน้ 

(2) มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผูถ้ือหุน้ โดยใหร้ะบุชื่อพรอ้ม
รายละเอยีดของบคุคลทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะ หรอืเลอืกมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ
หรอืกรรมการผูจั้ดการใหญ่ของบรษัิทฯ โดยกาเครือ่งหมายหนา้ชือ่ตามทีบ่รษัิทฯ ระบุไวใ้น
หนังสอืมอบฉันทะ ทัง้นี ้ผูถ้อืหุน้สามารถกําหนดผูร้ับมอบฉันทะได ้3 คน แตผู่รั้บมอบฉันทะ
คนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเทา่น ัน้ทีจ่ะเป็นผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ในการมาเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ 

(3) ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆ่า เพื่อใหถู้กตอ้งและมีผลผูกพันตาม
กฎหมาย ทัง้นีบ้รษัิทฯ ไดอํ้านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้กผู่รั้บมอบฉันทะ
ทีม่าลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ 

(4) สง่หนังสอืมอบฉันทะคนืมายัง สํานักงานเลขานุการบรษัิท กอ่นวันประชมุ หรอืนําไป
แสดงแกเ่จา้หนา้ที ่ณ จดุตรวจเอกสารกอ่นเริม่การประชมุในวันประชมุ  

ทัง้นี้ ผูถ้ือหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคน       
เพือ่แบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงได ้และผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ทีต่นถอือยู ่
โดยไมส่ามารถจะมอบฉันทะเพยีงบางสว่นนอ้ยกวา่จํานวนทีต่นถอือยูไ่ด ้

อนึง่ ผูถ้อืหุน้อาจใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบอืน่หรอืจัดทําขึน้ตามทีเ่ห็นสมควรนอกเหนือจาก
แบบมอบฉันทะ ทีบ่รษัิทฯ กําหนดได ้
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ค.  การลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม 
 บรษัิทฯ จะเริม่เปิดใหล้งทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้กอ่นเริม่การประชมุ 2 ชั่วโมง หรอืตัง้แต ่
12.00 น. ในวันศุกรท์ี ่12 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป ณ หอ้งเวลิดบ์อลรูม ชัน้ 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์
และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวลิด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน 
กรงุเทพมหานคร ตามแผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชมุทีไ่ดจั้ดสง่มาพรอ้มกบัหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุ 

ง.  การออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 1.  ระเบยีบวาระท ัว่ไป 

1.1 ในการลงคะแนนเสยีงทกุคราวผูถ้อืหุน้รายหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุน้ทีต่นถอื 
โดยถอืว่าหุน้หนึง่มหีนึง่เสยีง  

1.2  การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะระเบยีบวาระทีจ่ะกระทําโดยเปิดเผยดว้ยวธิชีมูอื โดยให ้
นับหนึง่เสยีงต่อหนึง่หุน้ซึง่ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีง
อยา่งใดอยา่งหนึง่ คอื เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีง
ลงคะแนนเป็นบางสว่น 

1.3  ในกรณีมอบฉันทะผูร้ับมอบฉันทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนตามทีผู่ม้อบฉันทะระบุ
ไว ้ในหนังสอื มอบฉันทะเท่านัน้ หากผูม้อบฉันทะไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการ
ออกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ หรอืระบุไวไ้ม่ชัดเจน ผูรั้บมอบฉันทะมี
สทิธพิจิารณาและลงคะแนนแทนไดแ้ต่ไม่สามารถแยกการออกเสยีงลงคะแนนเป็น
บางสว่น คอื เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง 

1.4   ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่งอันใด ผูถ้อืหุน้จะออกเสยีงลงคะแนน
ในเรือ่งนัน้มไิด ้นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

1.5 ในกรณีปกตใิหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

2. ระเบยีบวาระพจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  
ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ  

 3.  ระเบยีบวาระเลอืกต ัง้กรรมการ 
ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุน้ทีต่นถอือยู ่โดยถอืวา่หุน้หนึง่มหีนึง่เสยีง และ

มวีธิกีารออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
3.1  ผูถ้อืหุน้จะใชส้ทิธเิลอืกเพยีงบคุคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แตท่ัง้นี้ตอ้ง

ไมเ่กนิจํานวนกรรมการทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
3.2  ในกรณีที่ผูถ้ ือหุน้ใชส้ทิธเิลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผูถ้ือหุน้มีสทิธิ

ลงคะแนนเสยีงใหแ้ก่บคุคลแตล่ะท่านนัน้ไดเ้ท่ากับจํานวนคะแนนเสยีงทีต่นมอียู่ 
ทัง้นี้โดยจะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

3.3 บุคคลซึง่ไดร้ับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลําดับลงมา เป็นผูไ้ดรั้บเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
เทา่จํานวนกรรมการทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีบคุคลซึง่ไดร้ับการเลอืกตัง้ในลําดับ
ถัดลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนั เกนิจํานวนกรรมการทีพ่งึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธาน
ทีป่ระชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด เพือ่ใหไ้ดจํ้านวนกรรมการทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้  

4. ระเบยีบวาระพจิารณาอนุมตักิารเปลีย่นแปลงชือ่และตราบรษิทัฯ 
ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมี

สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
5. ระเบยีบวาระพจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ 

ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
6. ระเบยีบวาระพจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  

ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 


