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การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นและช่ือกรรมการล่วงหน้า 

 
1) เจตนารมณ์ 

บรษิัทมคีวามแน่วแน่ที่จะปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า ภายใต้มาตรา 89/28 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เติม ) และตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี ( Good 
Corporate Governance Principle ) โดยบรษิทัเชื่อว่าการด าเนินการดงักล่าวจะส่งผลให้บรษิทัมกีารจดัการ
ทีเ่หมาะสม มปีระสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิลทีด่ทีีสุ่ด เป็นทีย่อมรบัจากผูล้งทุนและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทัว่ไปอยู่
เสมอว่าเป็นกจิการทีม่กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี ( Good Corporate Governance  ) 
 
ในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
ล่วงหน้าแสดงให้เหน็ถึงการปฏบิตัติ่อผู้ถอืหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั นอกจากนี้ เพื่อให้มี
ข ัน้ตอนและวธิกีารในการพจิารณาที่ชดัเจนและโปร่งใส บรษิทัจงึได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การให้ผู้ถอืหุ้นส่วน
น้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าขึ้น ซึ่งจะช่วย
กลัน่กรองระเบยีบวาระทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัอย่างแทจ้รงิ และคดัสรรบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมมา
ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท และสามารถปฏิบตัหิน้าที่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่ อประโยชน์สูงสุดของ
บรษิทัและผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย รวมทัง้ช่วยให้บรษิทัสามารถปฏบิตัิตามการก ากบัดูแลกจิการที่ดไีด้อย่าง
เป็นรปูธรรม 
 
2) นิยาม 
“บรษิทั”  หมายความว่า บรษิทั ยนูิค เอน็จเินียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบรษิทั ยนูิค เอน็จเินียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบรษิทั ยนูิค เอน็จเินียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

“ระเบยีบวาระการประชุม”  หมายความว่า ระเบยีบวาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปีของ บรษิัท ยูนิค เอ็นจิ
เนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
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3) คณุสมบติัของผู้ถือหุ้น 

 

ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอระเบยีบวาระการประชุมหรอืเสนอชื่อกรรมการต้องเป็นผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคนซึ่งถอื
หุ้นและมสีทิธอิอกเสยีงนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัท ณ 
วนัทีเ่สนอระเบยีบวาระการประชุมหรอืเสนอชื่อกรรมการ 
 
4) หลกัเกณฑก์ารเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
4.1  เร่ืองท่ีจะไม่พิจารณาน าเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

  (1) เรื่องทีก่ าหนดในมาตรา 89/28 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.  
   2535 ( รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
  (2) เรื่องทีข่ดัต่อกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรอื 
   หน่วยงานทีก่ ากบัดูแลบรษิทั หรอืไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
  (3) เรื่องทีบ่รษิทัไดด้ าเนินการแลว้ 
  (4) เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่ไดร้ะบุในการน าเสนอวาระนัน้เป็นเรื่อง 

 ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรอืเพื่อพิจารณา หรอืไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขอ
ขอ้มลูเพิม่เตมิได ้

  (5) เรื่องทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัไิม่ครบถว้นตามขอ้ 3 
 
4.2  ขัน้ตอนในการพิจารณาของบริษทัในการเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

  (1) ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 3 ตอ้งจดัท าหนงัสอืเสนอระเบยีบวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการ โดยใชแ้บบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ( แบบ ก.) ในส่วนทา้ยของ
หลกัเกณฑ์นี้ หรอือาจแจง้เรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ทางโทรสารที่เบอร ์02-5823198 หรอื Email Address 
ของเลขานุการบรษิทั  parinya@unique.co.th ก่อนส่งต้นฉบบัของ แบบ ก. ต่อคณะกรรมการภายหลงัได ้
ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ตอ้งส่งต้นฉบบัของแบบ ก. พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน และเอกสารต่างๆ ใหถ้งึบรษิทัภายใน
วนัที ่31 ธนัวาคม ของแต่ละปี  

mailto:parinya@unique.co.th
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   เอกสารหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัท
หลกัทรพัย์ หรอืหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิม่เตมิที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบรษิัทภายในวนัที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี 
เพือ่ใหค้ณะกรรมการมเีวลาเพยีงพอในการพจิารณาระเบยีบวาระการประชุมได ้ 
  (2) ในกรณีที่ผู้ถอืหุ้นหลายรายรวมกนัและมคีุณสมบตัิครบถ้วนตามขอ้ 3 เสนอระเบียบวาระ
การประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็น
หลกัฐาน และผูถ้อืหุน้รายที ่2 เป็นต้นไป ใหก้รอกขอ้มูลตามใบประจ าต่อของแบบ ก. ใหค้รบถว้นและลงชื่อ
ไว้เป็นหลกัฐานทุกรายและรวบรวมแบบ ก. และใบประจ าต่อของแบบ ก. (ถ้าม)ี และหลักฐานการถือหุ้น
พรอ้มเอกสารประกอบเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี ของผู้ถอืหุน้ทุกรายเป็นชุดเดยีวกนัเสนอต่อคณะกรรมการ หรอือาจ
สง่เรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนสง่ตน้ฉบบัตาม 4.2 (1) กไ็ด ้
  (3) ในกรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมคีุณสมบตัิครบถ้วนตามขอ้ 3 เสนอระเบียบ
วาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบยีบวาระ ผูถ้อืหุ้นต้องจดัท าแบบ ก. หนึ่งแบบ ต่อระเบยีบวาระพรอ้มลงชื่อ
ไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น หรอือาจสง่เรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนสง่ตน้ฉบบัตาม 4.2 (1) ได ้ 
  (4) เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองในเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมการ โดย 
   (4.1)  เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้ง เลขานุการบรษิทัจะแจง้ผูถ้อืหุน้ 
    ทราบภายในวนัที ่15 มกราคม ของแต่ละปี โดยหากผูถ้อืหุน้ไม่ด าเนินการแกไ้ข  
    และสง่ตน้ฉบบัคนืใหบ้รษิทัภายในวนัที ่31 มกราคม แต่ละปี เลขานุการบรษิทัจะ 
    สง่หนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้ทราบการปิดเรื่อง 
   (4.2) เรื่องทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัไิม่ครบถว้นตามขอ้ 3 เลขานุการบรษิทัจะสง่ 
    หนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้เพือ่ทราบการปิดเรื่องภายใน 31 มกราคม ของแต่ละปี  
   (4.3) เรื่องทีไ่ม่เขา้ข่ายตาม (4.1) หรอื (4.2) เลขานุการบรษิทัจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการ 
    ในการประชุมคณะกรรมการเดอืนกุมภาพนัธ ์ของแต่ละปี 
  (5) คณะกรรมการจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมของระเบยีบวาระการประชุมทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ 
ซึ่งจะต้องไม่มลีกัษณะเขา้ข่ายตามขอ้ 4.1 (1) – (5) เว้นแต่คณะกรรมการจะพจิารณาเป็นอย่างอื่น   ทัง้นี้ 
ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการถอืเป็นทีสุ่ด 
  (6) เรื่องทีผ่่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบยีบการประชุมในหนังสอืเชญิ 
ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และส าหรับเรื่องที่ไม่ได้รับค วามเห็นชอบจาก
คณะกรรมการและเรื่องตามข้อ 4.2 (4) (4.1) หรอื (4.2) บรษิัทจะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการ
ประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มระบุเหตุผลในการปฏเิสธดว้ย 
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  (7) ในกรณีบรษิทัปฏเิสธการบรรจุเรื่องทีเ่สนอโดยผู้ถอืหุน้ในขอ้ 4.2 (6) ผูถ้อืหุน้สามารถมมีตดิว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง เหน็ชอบใหบ้รรจุ
เรื่องทีถู่กปฏเิสธ เป็นวาระการประชุมของผูถ้อืหุน้ได ้โดยบรษิทัจะบรรจุเรื่องดงักล่าวเป็นวาระในการประชุม
ผูถ้อืหุน้ทีบ่รษิทัจะจดัใหม้ขีึน้ในครัง้ถดัไป 

 
5) การเสนอช่ือกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
5.1 คณุสมบติัและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการของบริษทั 

บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม  ดงันี้ 
(1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนและ

กฎหมายว่าด้วยการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ และการก ากบัดูแลกิจการที่ดี
ของบรษิทั 

(2) มคีวามรู ้ความสามารถ ความเป็นอสิระ ปฏบิตัหิน้าที่กรรมการดว้ยความรบัผดิชอบ ความ
ระมดัระวงัและความซื่อสตัย ์( Fiduciary Duty ) 

(3) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มอีายุที่เหมาะสม มสีุขภาพที่แขง็แรง 
และจติใจที่สมบูรณ์ สามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ มกีารเตรยีมตวัเป็น
การล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความ
ตรงไปตรงมา มคีวามกลา้ในการแสดงความคดิเห็นในที่ประชุม และ/หรอื เป็นนักธุรกจิที่มี
ชื่อเสยีง ประวตักิารท างาน และจรยิธรรมทีด่งีามและไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม 

(4) มีความรู้ความสามารถต่อธุรกิจที่ส าคัญของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจก่อสร้าง และในด้านต่างๆ  อาทิ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม 
สถาปัตยกรรม การบญัช ีการตลาด การเงนิ การคลงั หรอืกฎหมาย 

(5) ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัมหาชนหลายแห่งในขณะเดยีวกนั  
(6) ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บรหิารของส านักงานก ากับ

หลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์และ/หรอืหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่เป็น
บุคคลที่มีชื่อปรากฎอยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย์  ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวขอ้งเหน็
ว่าไม่สมควรหรอืตอ้งหา้มทีจ่ะเป็นผูบ้รหิาร 
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  5.2 ขัน้ตอนในการพิจารณาของบริษทัในการเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

  (1) ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนตามขอ้ 3 ต้องจดัท าหนังสอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
ต่อคณะกรรมการ โดยใชแ้บบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ( แบบ ข.) ในสว่นทา้ยของหลกัเกณฑน์ี้ หรอื
อาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ทางโทรสารเบอร์ 02-5823198 หรอื Email Address ของเลขานุการ
บรษิทั parinya@unique.co.th ก่อนสง่ตน้ฉบบัของแบบ ข. ต่อคณะกรรมการภายหลงัได ้
   ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ต้องส่งต้นฉบบัของแบบ ข. พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน และเอกสารต่างๆ ให้
ถงึบรษิทัภายในวนัที ่31 ธนัวาคม ของแต่ละปี ดงันี้  

(1.1) หลกัฐานการถอืหุน้ตามหลกัเกณฑ ์ไดแ้ก่ หนังสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอื  
 หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(1.2) หลกัฐานการใหค้วามยนิยอมของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อในแบบ ข. 
(1.3) เอกสารประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบตั ิไดแ้ก่ การศกึษาและประวตักิาร 
 ท างาน ( Curriculum Vitae ) ของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 
(1.4) เอกสารประกอบเพิม่เตมิทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของคณะกรรมการ (ถา้ม)ี 

 (2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัและมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 3 เสนอบุคคลเพือ่เป็น 
กรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ข. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้ เป็น
หลกัฐาน และผูถ้อืหุน้รายที ่2 เป็นต้นไป กรอกขอ้มูลเฉพาะ ตามใบประจ าต่อของแบบ ข. ให้ครบถ้วนและ
ลงชื่อไว้เป็นหลกัฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบ ข. ใบประจ าต่อของแบบ ข. (ถ้าม)ี และหลกัฐานการถอืหุ้น
ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ หรอือาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่ง
ตน้ฉบบัตาม 5.2 (1) ได ้

  (3) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายและมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 3 เสนอบุคคลเพื่อ 
เป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถอืหุ้นจะต้องจดัท าแบบ ข.1 แบบต่อ กรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็น
หลกัฐานให้ครบถ้วน และแนบหลกัฐานตามขอ้ 5.2 (1) (1.2) ถงึ (1.4) ของบุคคลที่ได้รบัการเสอนชื่อเป็น
กรรมการทุกคนดว้ย หรอือาจสง่เรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนสง่ตน้ฉบบัไดต้ามขอ้ 5.2 (1) 

  (4) เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองในเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมการ โดย 
  (4.1) หากผูถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้ง เลขานุการบรษิทัจะแจง้ผูถ้อืหุน้ภายใน 15  

มกราคม ของแต่ละปี โดยหากผู้ถอืหุ้นไม่ด าเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคนืให้ถึงบรษิัทภายในวนัที่ 31 
มกราคม ของแต่ละปี เลขานุการบรษิทัจะสง่หนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้เพือ่ทราบการปิดเรื่อง 
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  (4.2) หากบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อมคีุณสมบตัไิม่ครบถว้นหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 5.1  
หรอืผูถ้อืหุน้ทีเ่สนอชื่อกรรมการมคีุณสมบตัไิม่ครบถ้วนตามขอ้ 3 เลขานุการบรษิทัจะส่งหนงัสอืแจง้ผู้ถอืหุน้
เพือ่ทราบการปิดเรื่องภายในวนัที ่31 มกราคม ของแต่ละปี 

  (4.3) กรณีทีไ่ม่เขา้ขา่ยตามขอ้ 5.2 (4) (4.1) หรอื (4.2) เลขานุการบรษิทัจะรวมเสนอต่อ 
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนในการประชุมเดอืน กุมภาพนัธ ์ของแต่ละปี 

  (5) คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพือ่ 
เสนอคณะกรรมการ เพื่อจารณาว่าบุคคลดงักล่าวมคีุณสมบตัิเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการเพื่อน าเสนอที่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัติ่อไป เวน้แต่ คณะกรรมการสรรหาหรอืคณะกรรมการจะพจิารณาว่าบุคคลที่
ไดร้บัการเสนอชื่อไม่มคีวามเหมาะสม ทัง้นี้ ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการถอืเป็นทีสุ่ด 

  (6) บุคคลทีผ่่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อในระเบยีบวาระการประชุม    
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับเหตุผลของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการว่าบุคคลที่ ได้รบัการเสนอชื่อมี
คุณสมบัติเหมาะสมในการที่จะเป็นกรรมการของบรษิัท ทัง้นี้ เพื่อน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตัติ่อไป และส าหรบับุคคลทีไ่ม่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาหรอืคณะกรรมการและกรณี
ตามขอ้ 5.2 (4) (4.1) หรอื (4.2) บรษิัทจะแจง้เป็นระเบยีบวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถอืหุ้นพร้อมระบุ
เหตุผลในการปฏเิสธดว้ย 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


