สิ่งทีส่ ่งมำด้วย 9
คำชีแ้ จงวิธีกำรมอบฉันทะ วิธีกำรลงทะเบียน
เอกสำรสำหรับกำรลงทะเบียนกำรออกเสียงลงคะแนน
วิธีกำรนับคะแนนเสียง และขัน้ ตอนกำรประชุม
วิธีกำรมอบฉันทะ
ผู้ถื อหุ้นสามารถมอบฉั นทะให้บุ คคลอื่ น หรื อกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ฯ เข้า ร่ ว มประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จดั ให้มีหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กาหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึง่ ได้กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผูถ้ ือหุน้
ไว้ 3 แบบ ได้แก่
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เป็ น แบบหนัง สื อ มอบฉั น ทะที่ ใ ช้เ ฉพาะกรณี ผู้ถื อ หุ้น เป็ น ผู้ล งทุน ต่ า งประเทศและแต่ ง ตั้ง ให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่ผถู้ ือหุน้ หรือผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ucity.co.th เลือกหัวข้อ (“นักลงทุนสัมพันธ์”
ต่อด้วยหัวข้อ “ข้อมูลผูถ้ ือหุน้ ” ต่อด้วยหัวข้อ “การประชุมผูถ้ ือหุน้ ”)
วิธีกำรมอบฉันทะสำมำรถดำเนินกำรได้ดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ (นอกจากผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ) สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ก็ได้ แต่ตอ้ งเลือกใช้แบบใดแบบ
หนึ่งเท่านัน้ โดยบริษัทฯ ขอแนะนาให้ผูถ้ ือหุน้ เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุความประสงค์ในการออก
เสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝาก
และดูแลหุน้ สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ตอ้ งเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง
เท่านัน้
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผูถ้ ื อหุน้ ที่ มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ อ
ผู้มอบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ และปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมทั้งขี ดฆ่ าอากรแสตมป์ และลงวัน ที่ ข อง

หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะอานวยความสะดวกในการจัดเตรียมอากรแสตมป์ สาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุม
โดยการมอบฉันทะ
5. ผูร้ บั มอบฉันทะต้องแสดงแบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) หนังสือมอบ
ฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
วิธีกำรลงทะเบียน
บริษัทฯ จะเปิ ดให้ผถู้ ือหุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะ ลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร เพื่อเข้าร่วมประชุมได้
ตั้ง แต่เวลา 12.00 น. ของวัน พุธ ที่ 31 มีน าคม 2564 ณ ห้องสุร ศัก ดิ์ บอลรู ม ชั้น 11 โรงแรมอีส ติน แกรนด์ สาทร
กรุ งเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120 ตามแผนที่ แสดงสถานที่
ประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วย 17
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิมิให้ผถู้ ือหุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะ ถอนการลงทะเบียนภายหลังเริ่มการประชุม
และขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนภายหลังปิ ดการประชุม
เอกสำรสำหรับกำรลงทะเบียน
บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ดังนัน้ จึงขอให้ผถู้ ือหุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบ
ฉัน ทะแสดงแบบหนังสือเชิ ญ ประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบี ย นที่ มี QR Code) ตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 14 และเอกสาร
ดังต่อไปนี ้ ณ จุดลงทะเบียน
1.

ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

เอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ซง่ึ ปรากฏรู ปถ่ายของผูถ้ ือหุน้ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจ าตัว ประชาชน บัต รประจ าตัว ข้า ราชการ ใบอนุ ญ าตขับ ขี่ หนัง สื อ เดิน ทาง เป็ น ต้น และหากมี ก ารเปลี่ ย น
ชื่อ-นามสกุล ให้ย่ืนหลักฐานประกอบด้วย
1.2 กรณีมอบฉันทะ
(ก) หนัง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ ง ซึ่ง กรอกข้อ ความถู ก ต้อ ง
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท และขีดฆ่าอากร
แสตมป์ และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
(ข) สาเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูม้ อบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1
ซึง่ ผูม้ อบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(ค) เอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

2.

ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบคุ คล
2.1 กรณีผมู้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) เอกสารแสดงตนที่ ส่วนราชการออกให้ของผู้มี อานาจกระท าการแทนนิ ติบุคคล โดยมี
รายละเอียดตามข้อ 1.1
(ข) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูเ้ ข้าร่วมประชุมเป็ นผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คล และลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คล
2.2 กรณีมอบฉันทะ
(ก) หนังสื อมอบฉัน ทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถู ก ต้อ ง
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท และขีดฆ่าอากร
แสตมป์ และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
(ข) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อน
วันประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะเป็ นผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คล
และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คล
(ค) สาเนาเอกสารแสดงตนที่ ส่วนราชการออกให้ของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล
ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจ
กระทาการแทนนิติบคุ คลดังกล่าว
(ง)

เอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

3. ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝาก
และดูแลหุน้
3.1 เอกสารจากคัสโตเดียน (Custodian)
(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึง่ กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูม้ ีอานาจ
กระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ จานวน
20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์ และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
(ข) หนังสือยืนยันการได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
(ค) สาเนาหนัง สือรับ รองการจดทะเบี ย นนิติบุคคลของคัส โตเดีย น (Custodian) ที่ อ อก
ให้ไ ม่เ กิ น 6 เดือ นก่อ นวัน ประชุม ผู ถ้ ื อ หุ น้ ซึ่ง มีข อ้ ความแสดงให้เ ห็น ว่า ผู ล้ งนามในหนัง สือ มอบฉัน ทะเป็ น ผู ้ มี

อานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่ อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจกระทา
การแทนของคัสโตเดียน (Custodian)
(ง) ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ ส่ ว นราชการออกให้ข องผู้มี อ านาจกระท าการแทนของ
คัสโตเดียน (Custodian) ซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ดังกล่าว
(จ)

เอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

3.2 เอกสารจากผูถ้ ือหุน้
(ก) สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลง
นามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(ข) กรณีผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ
1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)


(ค) กรณีผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบคุ คล
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบอานาจตามข้อ 3.2 (ก) เป็ นผูม้ ีอานาจกระทา
การแทนนิติบคุ คลและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)


สาเนาเอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คล
ซึ่งลงนามในหนังสือมอบอานาจ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจ
กระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)


ส าหรับ เอกสารใดที่ จัด ท าเป็ น ภาษาอื่ น นอกจากภาษาไทยหรื อ ภาษาอัง กฤษ ผู้ถื อ หุ้น จะต้อ งจั ด ท า
คาแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย โดยผูถ้ ือหุน้ หรือผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้
(แล้วแต่กรณี) รับรองความถูกต้องของคาแปล
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผันการแสดงเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวข้างต้นตามที่บริษัทฯ จะพิจารณา
เห็นสมควร
กำรออกเสียงลงคะแนนและวิธีกำรนับคะแนนเสียง
1.

หุน้ สามัญและหุน้ บุริมสิทธิ หนึง่ หุน้ มีหนึ่งเสียง

2. ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้อง
ออกเสียงลงคะแนนเพี ยงทางใดทางหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
3. ผูร้ บั มอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. บริษัทฯ จะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (ก) ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง (ข) ผูร้ บั
มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (ค) ผูร้ บั มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ในกรณี
ที่ ผูม้ อบฉันทะระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร
5. ในกรณี ท่ี ผูม้ อบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสี ยง
ลงคะแนนดังกล่าว พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผูร้ บั มอบฉันทะ โดยจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่
ผูร้ บั มอบฉันทะ
6. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ) บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยให้ผถู้ ือ
หุ้น หรื อผู้รับ มอบฉันทะที่ ไ ม่เห็น ด้วยหรืองดออกเสี ย ง ท าเครื่ องหมายในช่ องไม่ เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยงในบัตร
ลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในขณะที่มีการลงมติในวาระนัน้ ๆ ทัง้ นี ้ ในการนับ
คะแนนเสียง บริษัทฯ จะหักคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียออก
จากจานวนเสียงทัง้ หมด โดยบริษัทฯ จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ ออกเสียงเห็นด้วย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยทาเครื่องหมายใน
ช่องเห็นด้วยในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิน้ การประชุม ทัง้ นี ้
กรณีทาเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชดั เจน หรือมีการแก้ไขเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกากับ
การแก้ไข จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย
7. สาหรับวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนัน้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการเป็ นรายบุคคล และเพื่อปฏิบัติให้เป็ นไปตามข้อแนะนา
แนวทางที่ดีในการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะ
เก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทัง้ ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียงก่อน จากนัน้ บริษัทฯ จึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่เห็นด้วยต่อไป

8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิ ด
โอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็ นที่เกี่ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ ตามความ
เหมาะสม โดยขอให้ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะแจ้งชื่อและนามสกุลของตนให้ท่ีประชุมทราบก่อนการซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นทุกครัง้
9.

มติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
9.1 กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

9.2 กรณี อ่ืน ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับ ของบริษัทฯ กาหนดไว้แตกต่างจากกรณี ปกติ มติของที่
ประชุมจะเป็ นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนด โดยบริษัทฯ ได้ระบุการลงมติไว้ตอนท้ายของแต่ละ
วาระการประชุมแล้ว
9.3 หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
9.4 ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะคนใดมีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่อ งใด ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
คนนัน้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
10. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทาทันที โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่
ประชุมมอบหมาย จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ เสร็จสิน้ ลง
บริ ษั ท ฯ ใช้ร ะบบ Barcode ในการลงทะเบี ย นและนับ คะแนนเสี ย ง และจะจัดให้มี ท่ี ป รึก ษากฎหมาย
และ/หรือ ตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยทาหน้าที่เป็ นพยานในการตรวจนับคะแนน เพื่อส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ ดี
ของบริษัทฯ

