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ประกอบการพิจารณาในวาระที  :   ขอ้มูลผูที้ไดร้บัการเสนอชือเพือเลือกตงัเป็นกรรมการบริษัท 
บริษัท เธียรสุรตัน ์จาํกดั (มหาชน) 

ชือ – นามสกุล   : นายวีรวฒัน์  แจง้อยู่ 
อาย ุ  : 66 ปี 
ตาํแหน่งปัจจบัุนในบริษัท  : กรรมการบริษทั 
วันทีไดร้บัการแตง่ตงั  : 18 เมษายน 2556 
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการบริษัท  : 3 ปี 
จาํนวนและสดัส่วนการถือหุน้  : 23.49% (คิดเป็นจาํนวนหุน้ เท่ากบั 94,266,781 หุน้ โดยเป็นของภรรยา4,666,666 หุน้ ) 
คุณวฒุิการศึกษา    : ปริญญาโท  Engineer(ENV)  University Of  Roorkee 
     ปริญญาตรี วิทยาศาสตร ์สาธารณสุข มหาวิทยาลยัมหิดล 
      Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors. 
     Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors. 
     The Boss Class 24, Management and Psychology Institute. 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  : การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
          - Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors 
         - Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors 

ประสบการณท์าํงาน    
ปี 2556 – ปัจจุบัน   : กรรมการบริษัท และประธานเจา้หน้าทีบริหาร บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 
ปัจจุบัน   : ประธานกรรมการบริษัท เซฟเทรด อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั 
ปัจจุบัน   : ประธานกรรมการบริษัท ไอดีล วอเตอร ์จาํกดั 
ปัจจุบัน   : ประธานกรรมการบริษัท เบตเตอร ์ดรีมส์ จาํกดั 
ปัจจุบัน   : ประธานกรรมการบริษัท เธียรธรรม อสงัหาริมทรพัย ์จาํกดั 
ปี 2548 – 2556  : ประธานกรรมการบริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั 

 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษัทอืน           

บริษัทจดทะเบียน กิจการอืน 
(ไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการทีแข่งขัน
กัน/เกียวเนืองกับธุรกิจของบริษัท จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้ริหาร 

-ไมมี่- -ไมมี่- ประธานกรรมการ บริษัท เซฟเทรด อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั 
ประธานกรรมการ บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส ์จาํกดั 
ประธานกรรมการ บริษัท ไอดีล วอเตอร ์จาํกดั 
ประธานกรรมการ บริษัท เธียรธรรม อสงัหาริมทรพัย ์จาํกดั 

-ไมมี่- 

 
สดัส่วนการเขา้ร่วมประชุม : 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบรหิาร การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี คณะกรรมการกาํกับดูแลฯ 
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 

/  6/6 5/21 22/22 1/1  1/1 1/1 - 
 
ประวตักิารทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่านมา : -ไมมี่-  
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการ : -มี- 
- บิดาของนางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่ - บิดาของนางสาวสวิตา  แจง้อยู่ - บิดาของของนายเอกรัตน์  แจง้อยู่ 

การมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง  ปีทีผ่านมา 
1. เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง      -เป็นกรรมการบริหาร- 

หรือทีปรึกษาทีไดร้บัเงินเดือนประจาํ 
2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ทีปรึกษากฎหมาย)     -ไม่เป็น- 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจทีมีนัยสําคัญ อนัอาจมีผลทําใหไ้ม่สามารถทําหนา้ทีไดอ้ย่างเป็นอิสระ   -มี- 
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ประกอบการพิจารณาในวาระที  :   ขอ้มูลผูที้ไดร้บัการเสนอชือเพือเลือกตงัเป็นกรรมการบริษัท 
บริษัท เธียรสุรตัน ์จาํกดั (มหาชน) 

ชือ – นามสกุล    : นายวิรชั  วงศนิ์รนัดร ์
อายุ                     : 64 ปี    
ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัท  : กรรมการบริษทั 
วันทีไดร้บัการแตง่ตงั  : 18 เมษายน 2556  
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการบริษัท  : 3 ปี 
จาํนวนและสดัส่วนการถือหุน้  : 0.15% (คิดเป็นจํานวนหุน้ เท่ากับ 583,333 หุน้)  
คุณวุฒิการศึกษา   : Master of  Business Administration (MBA), Florida International University, Miami, Florida, USA 
      Certificate in Production and Manufacturing, Florida International University, Miami, Florida, USA 
      Bachelor of Science in Industrial Technology (Honor), Florida International University, Miami, Florida, USA 
      Associate Degree in Pre-Engineering, Miami-Dade Community College, Miami, Florida, USA 
      Audit Committee Program (ACP) Class / , Thai Institute of Directors.  
      Successful Formulation & Execution of Strategy, Class /  Thai Institute of Directors. 
      Director Certification Program (DCP) Class / , Thai Institute of Directors 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ   : การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

      - Audit Committee Program (ACP) Class / , Thai Institute of Directors.  
         - Successful Formulation & Execution of Strategy Class / , Thai Institute of Directors. 
         - Director Certification Program (DCP) Class / , Thai Institute of Directors 
ประสบการณท์าํงาน    

ปี  – ปัจจุบนั  : กรรมการบริษัท / กรรมการ บริษัท เธียรสรุัตน์ จาํกดั (มหาชน)  
ปี  –   : ผูอ้าํนวยการสายงานพฒันาองค์กรและระบบ บริษัท เธียรสรัุตน์ จาํกดั 
ปี  – ปัจจุบนั   : กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเ์ซอร์วิสเซส จาํกดั 
ปี  – ปัจจุบนั  : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสียง  บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวติ จาํกดั 
ปี  –   : กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จาํกดั 
ปี -   : ผู้ช่วยกรรมการผูจั้ดการ / ผูบ้ริหารกลุม่ กลุม่วางแผนการเงิน  ธนาคารกรุงไทยจํากดั (มหาชน) 
ปี -   : ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวุโส ผูบ้ริหารฝ่าย ฝ่ายสารสนเทศเพือการบริหาร  ธนาคารกรุงไทยจาํกัด (มหาชน) 
ปี -   : ผูอ้าํนวยการฝ่าย ผูบ้ริหารฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบคอมพิวเตอร ์ ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) 
ปี -   : ผู้จดัการสาขา Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา  ธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) 
ปี -   : รองผูจั้ดการสาขา New York ประเทศสหรัฐอเมริกา  ธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) 
ปี -   : หวัหน้าหน่วยสินเชือสาขาต่างประเทศ  ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในบรษิัทอืน 
บริษทัจดทะเบียน กิจการอืน 

(ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการทแีข่งขนักนั/

เกียวเนืองกบัธุรกิจของบริษทั จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้ริหาร 
-ไมมี่- -ไมมี่- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสียง  

บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกนัชีวิต จํากดั 
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จาํกดั 

-ไม่มี- 

 
สดัส่วนการเขา้รว่มประชุม : 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คณะกรรมการบริหารบรหิารความเสียง 
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 

7/7  6/6 20/21 21/22 1/1  1/1 4/4 4/4 
 
ประวตัิการทาํผิดกฎหมายในระยะ  ปีทีผ่านมา : -ไม่มี-  
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ : -ไม่มี- 
  
การมีส่วนไดเ้สียกับบริษทั/บรษิทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บรษัิทร่วม หรอืนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในช่วง  ปีทีผ่านมา 

1. เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจา้ง -เป็นกรรมการบริหาร-หรือทีปรึกษาทีไดร้ับเงินเดือนประจํา 
2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ทีปรึกษากฎหมาย)     -ไม่เป็น- 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกจิทีมีนัยสาํคญั อนัอาจมีผลทําใหไ้ม่สามารถทาํหน้าทีไดอ้ย่างเป็นอิสระ  -มี- 
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ประกอบการพิจารณาในวาระที  :   ขอ้มูลผูที้ไดร้บัการเสนอชือเพือเลือกตงัเป็นกรรมการบริษัท 

บริษัท เธียรสุรตัน ์จาํกดั (มหาชน) 
ชือ – นามสกุล    : ศาสตรเมธ ีดร.สุปรีดิ   วงศ์ดีพรอ้ม 
อายุ                     : 62 ปี    
ตาํแหน่งปัจจบุนัในบรษิทั  : กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
วนัทีไดร้บัการแต่งตัง   : 18 เมษายน 2556  
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการบรษิทั   : 3 ปี 
จาํนวนและสดัส่วนการถือหุน้  : 0% (คิดเป็นจาํนวนหุน้ เท่ากบั 0 หุน้) 
คุณวุฒิการศึกษา    : ศาสตรเมธ ีสาขาบริหารธุรกิจ ดา้นการจดัการทวัไป ประจาํปี พ.ศ.2548 
      มลูนิธิศาสตราจารย ์หม่อมหลวงปินมาลากุล ในพระบรมราชปูถมัภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
      ปริญญาเอก การปฏิรูปและพฒันาองค์กรดุษฎีบณัฑิต (DODT.) 
         สาขาวิชาการปฏิรูปและพฒันาองคก์ร  มหาวิทยาลยัแพทยซี์บ ูประเทศฟิลปิปินส ์
      ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
      ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบั์ณฑิต (B.A.) สาขาวิชาอตุสาหกรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาํแหง  
      Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors. 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ    : การอบรมหลกัสูตรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
   - Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors 
ประสบการณท์าํงาน    

ปี 2556 - ปัจจุบนั  : กรรมการบรษัิท / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2558 - ปัจจุบนั  : ผูท้รงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบการเรียไรภาครัฐ สํานักนายกรฐัมนตรี 
ปี 2558 - ปัจจุบนั  : รองประธาน มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ คนที 1 
ปี 2556 - ปัจจุบนั  : อุปนายกสมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมาร์ 
ปี 2556 - ปัจจุบนั  : รองประธาน มลูนิธิเปรียญธรรมสมาคม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนิครินทราบรมราชชนนี   
ปี 2555 - ปัจจุบนั  : กรรมการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกลา้ 
ปี 2550 - ปัจจุบนั  : ทีปรึกษาพิเศษ สถาบนัวจิยัโสมซานซี มณฑลเหวินซาน ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน 
ปี 2545 - ปัจจุบนั  : อาจารยพิ์เศษ มหาวทิยาลยัภาครฐัและเอกชน 
ปี 2551 - ปัจจุบนั  : เลขาธิการ สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ 
ปี 2553 – 2557  : สมาชกิสภาทีปรึกษาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
ปี 2549 – 2552  : ทีปรึกษาสถาบนัการแพทย์ไทย-จีน เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
ปี 2546 - 2550  : อาจารย์ประจาํมหาวิทยาลยัรตันบัณฑิต 
ปี 2545 – 2547  : ทีปรึกษาคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผูแ้ทนฯ 
ปี 2544 - 2545   : ทีปรึกษาคณะกรรมาธิการ การวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละการพลังงาน วุฒิสภา 
ปี 2543 – 2545  : ทีปรึกษาสมาคมสมาพนัธภ์าพยนตร์แห่งชาต ิ
ปี 2542 - 2544   : ทีปรึกษาคณะกรรมาธิการการท่องเทียว สภาผูแ้ทนฯ 
ปี 2542    : คณะทํางานเลขานุการรัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงคมนาคม 
ปี 2541 - 2542   : คณะทํางานรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
ปี 2539 - 2540   : คณะทํางานเลขานุการรัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ปี 2538 - 2539   : ทีปรึกษารัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในบรษิัทอืน 
บริษทัจดทะเบียน กิจการอืน 

(ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการทีแข่งขนักนั/

เกียวเนืองกบัธุรกิจของบริษทั จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้ริหาร 
-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่ม-ี 

สดัส่วนการเขา้รว่มประชุม : 
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คณะกรรมการกาํกบัดูแลฯ 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 
6/7 6/6 6/6 5/5 1/1  1/1 1/1 - 

ประวตัิการทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่านมา : -ไม่มี-  
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ : -ไม่มี-  
การมีส่วนไดเ้สียกับบริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย /บรษิทัรว่มหรอืนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในช่วง  ปีทีผ่านมา 

1. เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจา้ง     -ไมเ่ป็น 
2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ทีปรึกษากฎหมาย)    -ไม่เป็น- 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกจิทีมีนัยสาํคญั อนัอาจมีผลทําใหไ้ม่สามารถทาํหน้าทีไดอ้ย่างเป็นอิสระ  -ไมมี่- 



สิงทีส่งมาดว้ย 3 

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 

บริษทั เธียรสุรตัน ์จาํกดั (มหาชน) 

35 

 

 
ประกอบการพิจารณาในวาระที  :   ขอ้มูลผูที้ไดร้บัการเสนอชือเพือเลือกตงัเป็นกรรมการบริษัท 

บริษัท เธียรสุรตัน ์จาํกดั (มหาชน) 
ชือ – นามสกุล    : นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่
อาย ุ                    : 35 ปี 
ตาํแหน่งปัจจบัุนในบริษัท  : กรรมการบริษทั 
วันทีไดร้บัการแตง่ตงั  : 25 เมษายน 2557  
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการบริษัท  : 2 ปี 
จาํนวนและสดัส่วนการถือหุน้  : 6.69% (คิดเป็นจาํนวนหุน้ เท่ากบั 26,837,650 หุน้) 
คุณวฒุิการศึกษา    : ปริญญาโท MBA (การบริหารและการจดัการ) มหาวิทยาลยั Denver ประเทศสหรฐัอเมริกา 
      ปริญญาโท MS (การเงิน) มหาวิทยาลยั Denver ประเทศสหรฐัอเมริกา 
      ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
         Director Accreditation Program (DAP) Class /  Thai Institute of Directors 
      Management Accounting for Non-Financial Executive สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ    : การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
   - Director Accreditation Program (DAP) Class 98/2012 Thai Institute of Directors 
ประสบการณท์าํงาน    

ปี 2558 – ปัจจุบัน  : เลขานุการบริษทั บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2556 – ปัจจุบัน  : กรรมการบริษัท /รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานสนับสนุนธุรกิจ บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2556    : กรรมการบริษัท / กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2552 – 2556  : กรรมการบริษัท / กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2549 – ปัจจุบัน   : กรรมการบริษัท บริษทั เซฟเทรด อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั  
ปี 2546 – ปัจจุบัน  : กรรมการบริษัท บริษทั ไอ ดีล วอเตอร ์จาํกดั 
ปี 2548 – ปัจจุบัน  : กรรมการบริษัท บริษทั เบตเตอร ์ดรีมส ์จาํกดั 
ปี 2548 – ปัจจุบัน  : กรรมการบริษัท บริษทั เธียรธรรม อสังหาริมทรพัย ์จาํกดั 
 

 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในบรษิัทอืน 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอืน 
(ไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการทีแข่งขันกัน/
เกียวเนืองกับธุรกิจของบริษัท จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้ริหาร 

-ไมมี่- -ไมมี่- กรรมการบริษัท บริษทั เซฟเทรด อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั 
กรรมการบริษัท บริษทั ไอ ดีล วอเตอร ์จาํกดั 
กรรมการบริษัท บริษทั เบตเตอร ์ดรีมส ์จาํกดั 
กรรมการบริษัท บริษทั เธียรธรรม อสังหาริมทรพัย ์จาํกดั 

-ไมมี่- 

สดัส่วนการเขา้รว่มประชุม : 
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คณะกรรมการบริหารความเสียง 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 
6/7 5/6 19/21 21/22 1/1  1/1 4/4 4/4 

ประวตัิการทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่านมา : -ไม่มี-  
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ : -มี-  
- บุตรสาวของนายวรีวฒัน์ แจง้อยู ่ - พีสาวของนางสาวสวิตา  แจง้อยู ่ - พีสาวของของนายเอกรตัน์  แจง้อยู ่

การมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย /บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบันหรือในช่วง  ปีทีผ่านมา 
1. เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง     -เป็นกรรมการบริหาร 
2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ทีปรึกษากฎหมาย)    -ไม่เป็น- 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจทีมีนัยสําคัญ อนัอาจมีผลทําใหไ้ม่สามารถทําหนา้ทีไดอ้ย่างเป็นอิสระ  -มี- 
 


