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เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่6 พจิารณาอนุมัตกิารเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาคุณสมบติัโดยละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอรายช่ือดงัต่อไปน้ี เห็นว่าบุคคล
ดงักล่าวเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความเช่ียวชาญในดา้นต่างๆ ท่ีหลากหลาย มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม และ
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการไดเ้ป็นอยา่งดี  อีกทั้งมีความเหมาะสมดา้นคุณวฒิุ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ
จากหลากหลายวชิาชีพ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมา 
 

รายนามและประวติัของกรรมการและบุคคลท่ีเสนอช่ือใหไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 
ช่ือ นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 
ตาํแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
สัญชาติ สิงคโปร์ 
อายุ 57 ปี 

จํานวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ (ณ วันที ่24 กุมภาพนัธ์ 2560) 1 หุน้ 
ทีอ่ยู่ 26/26-27 อาคารอรกานต ์ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
 
วุฒิการศึกษา/ ประวตักิารอบรม  

  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ซ่ึงเป็นโครงการร่วมกบั 
Kellogg Graduate School of Management of Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)  รุ่นท่ี 165/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
 

ประสบการณ์การทาํงาน 
กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ กรรมการบริหารและ

กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 

ม.ค. 55 – ปัจจุบนั : กรรมการ กรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง และ
กรรมการการลงทุน 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั : กรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
มิ.ย. 55 - ต.ค. 59 : กรรมการ  บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
มิ.ย. 55 - ปัจจุบนั : กรรมการ และ กรรมการบริหาร  บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
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กจิการที่มใิช่บริษัทจดทะเบียน 
ก.พ. 2559 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ 

จาํกดั 
ธ.ค. 58 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
ก.พ. 2558 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 
ก.พ. 58 – ก.ค. 59 : กรรมการ บริษทั โทรีเซน ช้ิปป้ิง แอนด ์โลจิสติคส์ จาํกดั 
ม.ค. 58 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั บาคองโค จาํกดั 
ส.ค. 57 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 
พ.ย. 56 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั ปิโตรลิฟต ์จาํกดั 
ม.ค. 55 – ปัจจุบนั : ผูอ้าํนวยการบริหารอาวโุส บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ 
จํานวนปีทีด่ํารงตาํแหน่งกรรมการ 3 ปี 
ประวตัิการเข้าร่วมประชุมปี 2559 คณะกรรมการ 8/8 คณะกรรมการบริหาร 3/3 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 2/2  
ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนี้ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
                                                    
ช่ือ รองศาสตราจารย ์ดร. สาธิต พะเนียงทอง 
ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 
สัญชาติ ไทย 
อายุ 63 ปี 

จํานวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ (ณ วันที ่24 กุมภาพนัธ์ 2560) ไม่มี 

ทีอ่ยู่ 468/175 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 

  ดุษฎีบณัฑิต (Operations Management and Finance) มหาวทิยาลยัวสิคอนซิน สหรัฐอเมริกา 
  วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (Industrial and Systems  Engineering) มหาวทิยาลยัวสิคอนซิน สหรัฐอเมริกา 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (Industrial and Manufacturing Engineering) มหาวทิยาลยัวสิคอนซิน สหรัฐอเมริกา 
 หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 128/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
 หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 13/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
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ประสบการณ์การทาํงาน  
กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 

บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 

2553 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 

บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน) 

 
กจิการที่มใิช่บริษัทจดทะเบียน 
2544 – ปัจจุบนั : Associate Professor, Part Time 

Faculty 
Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat 
University and Sasin Graduate Institute of Business 
Administration of Chulalongkorn University 

2544 – 2558 : Executive Director, Head of General 
Management & Strategy Department 

Sasin Graduate Institute of Business Administration 
of Chulalongkorn University 

2545 – 2546 : Director of Management Project - 
Collaboration with Michael E. Porter : 
Creating the Foundations for Higher 
Productivity of Thailand 

Office of the National Economic and Social 
Development Board (NESDB) 

2532 – 2543 : Executives Booz Allen & Hamilton, AT Kearney, Leading 
consulting firms located in Washington DC, USA. 

2532 – 2540 : Adjunct Professor George Washington University, Washington DC, 
USA 

2528 – 2532 : Adjunct Professor University of Texas, Austin, USA 
2525 – 2532 : Executives Baxter- multinational consumer manufacturer, 

American Airlines-transportation firm, located in 
Illinois and Texas 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
จํานวนปีทีด่ํารงตาํแหน่งกรรมการ 3 ปี 
ประวตัิการเข้าร่วมประชุมปี 2559 คณะกรรมการ 8/8 คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 2/2 
ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนี้ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
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ช่ือ นายสมพร จิตเป็นธม 
ตาํแหน่ง กรรมการ  กรรมการบริหาร  และกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 
สัญชาติ ไทย 
อายุ 55 ปี 
จํานวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ (ณ วันที ่24 กุมภาพนัธ์ 2560) ไม่มี 

ทีอ่ยู่ 69/107 หมู่ท่ี 12 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 10170 
วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 

  Master in Public Policies มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  Bachelor of Science in Business Administration มหาวทิยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 178/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

  หลกัสูตรนกับริหารการคลงัรุ่นท่ี 3 จากกระทรวงการคลงัและสถาบนันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 

  หลกัสูตรการกาํกบัดูแลกิจการสาํหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวสิาหกิจและองคก์ารมหาชนจากสถาบนั
พระปกเกลา้ 

  อบรม The Asia Pacific Bankers Congress 

  อบรม Central Bank Policies and Operations in the Money and Foreign Exchange Markets 
 
ประสบการณ์การทาํงาน  
กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
2558 – ปัจจุบนั : กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 

2558  : ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชี
และการเงิน 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

2557 – 2558 : รักษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและ
การเงิน 

บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน)  

2556 – 2558  : ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานกลยทุธ์ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
 
กจิการที่มใิช่บริษัทจดทะเบียน 
2558 - ปัจจุบนั : เลขาธิการ คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ 
2556 – 2558 : กรรมการ  บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 
2556 – 2558 : กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 
2556 – 2558 : กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 
2556 – 2558 : กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วสิเซส จาํกดั 
2556 – 2558 : กรรมการ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 
2552 - 2556 : รองกรรมการผูจ้ดัการ  ธนาคารเพ่ือการนาํเขา้และส่งออกแห่งประเทศไทย 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ 
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จํานวนปีทีด่ํารงตาํแหน่ง
กรรมการ 

2 ปี 

ประวตัิการเข้าร่วมประชุมปี 
2559 

คณะกรรมการ 8/8 คณะกรรมการบริหาร 3/3 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 2/2 

ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนี้ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
 
นิยามกรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระคือกรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัย่อยของบริษทัฯ มีความอิสระจากคณะ
ผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นรายใหญ่และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/
หรือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้  

คุณสมบติัประการสาํคญัของกรรมการอิสระ รวมถึง 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ

หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 
ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้งพนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํหรือ 
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือของผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทัฯเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งทั้งน้ีลกัษณะตอ้งห้าม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ
หุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผู ้
มีอาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยบริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยัผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงินซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปี จากบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยัผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 
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7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วน ท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

ภายหลงัได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แลว้กรรมการอิสระ 
อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยบริษทัร่วมบริษทั
ย่อยลาํดับเดียวกันผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective decision) ได ้
 บริษทัฯไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเท่ากบัขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ในเร่ืองการถือหุ้นในบริษทัคือ กรรมการอิสระของบริษทัตอ้งถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก
เสียงทั้งหมด นอกจากน้ีผูท่ี้จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
รายช่ือกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอสิระ 

รองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต พะเนียงทอง 
การถือหุน้ในบริษทั  
- จาํนวนหุน้ ไม่มี 
- สัดส่วนของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี 
เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/บริษทัยอ่ย ไม่เป็น 
การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับริษทั/  
บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมี  
ความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา  
(1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ไม่เป็น 
      ลูกจา้งหรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ  
(2) เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ ไม่เป็น 
(3) มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลให ้ ไม่มี 
      ไม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ  

 


