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ข้อมูลของบุคคลที่ ได ้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ ได ้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายนพพันธป์ เมืองโคตร อายุ 65 ปี    
 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 
 (ตามข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่แนบท้าย)
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 26 กรกฎาคม 2544
 ต�าแหน่งในบริษัท  กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, 
    ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
 จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท  12 ปี 6 เดือน
 การศึกษา  นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LL.M. Corporations) 
    New York University 
    (Fulbright and Asia Foundation Scholarships)
 การอบรมบทบาท หน้าที่กรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) 43/2548
 ประสบการณ์  หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
    บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไอทีเอฟ จ�ากัด 
    ทนายความ ส�านักงานกฎหมายแชนด์เล่อร์และทองเอก
 ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
    บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน)
    กรรมการอิสระบริษัท อิออน (ประเทศไทย) จ�ากัด 
    (เดิม “บริษัท สยาม-จัสโก้ จ�ากัด”)
     รองประธานกรรมการ บริษัท สหกล อีควิปเมนท์ จ�ากัด 
    และบริษัท สหกล เอนยิเนีย จ�ากัด
    ประธานกรรมการตรวจสอบ
    บริษัท เจริญสิน พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด
    กรรมการบริษัท พีเอฟ คอนโทรลส์ กรุ๊ป จ�ากัด
    เจ้าของส�านักงานกฎหมาย อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส ลอว์เยอร์ส จ�ากัด
 หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา  พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
    และคณะกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 3)
 คุณสมบัติต้องห้าม 
 1. ไม่มีประวัติการกระท�าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท�าโดยทุจริต
 2. ไม่มีประวัติการท�ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ 
  บมจ. อมตะ คอร์ ปอเรชัน ในรอบปีที่ผ่านมา
 หมายเหตุ
	 	เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2556 จ�านวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง 
 	เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปี 2556 จ�านวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
  เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556 จ�านวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด  5 ครั้ง
  เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ปี 2556 จ�านวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
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1.2 รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ อายุ 65 ปี    

 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 

 (ตามข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่แนบท้าย)

 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 ธันวาคม 2542

 ต�าแหน่งในบริษัท  กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา

    และก�าหนดค่าตอบแทน 

 จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท  14 ปี

 การศึกษา  Doctor of Engineering (D. Eng.); Asian Institute of 

    Technology (AIT) (King’s Scholarship (Thailand))

 การอบรมบทบาท หน้าที่กรรมการ  Director Accreditation Program (DAP)  

 ประสบการณ์  9 ปี ในฐานะผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

    3 ปี ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่สนามบินสุวรรณภูมิ

 ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ปรีชากรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

    ประธานกรรมการบริหาร ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยี

    อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

    กรรมการผู้จัดการ Dawei Development 

    Corporation Limited

 หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา  พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

    ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ 

    (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 3)

 คุณสมบัติต้องห้าม

 1. ไม่มีประวัติการกระท�าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท�าโดยทุจริต

 2. ไม่มีประวัติการท�ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน ในรอบปีที่ผ่านมา

 หมายเหตุ

 	เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2556 จ�านวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง 

	 	เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปี 2556 จ�านวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

 	เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556 จ�านวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

 	เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ปี 2556 จ�านวน 1ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
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1.3 นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ อายุ 74 ปี    
 ไม่เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
 (ตามข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่แนบท้าย)
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 17 กุมภาพันธ์ 2555
 ต�าแหน่งในบริษัท  กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
 จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท  1 ปี 10 เดือน
 การศึกษา  ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
    จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
    ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
    จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
    ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเท็กซัส 
    เมืองออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา
    ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ 
    สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
    ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 35
 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549
    Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2549
    Director Certificate Program  (DCP) ปี 2550
    Audit Committee Program (ACP) ปี 2550
 ประสบการณ์  รองผู้ว่าการรถไฟ
 ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน  ไม่มี
 หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา  พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
    และคณะกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 3)
 คุณสมบัติต้องห้าม

 1. ไม่มีประวัติการกระท�าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท�าโดยทุจริต

 2. ไม่มีประวัติการท�ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน ในรอบปีที่ผ่านมา
 หมายเหต ุ

 	เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2556 จ�านวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง 

 	เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปี 2556 จ�านวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
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2. ข้อมูลการถือหุ ้นสามัญในบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) ของผู ้ที่ ได ้รับการเสนอชื่อ ณ. 31 ธันวาคม 2556

 ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ�านวนหุ้น คิดเป็น%ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
 1  นายนพพันธป์ เมืองโคตร ไม่มี -
 2  รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ไม่มี -
 3  นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ ไม่มี -

3.  ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู ้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ บริษัทจดทะเบียน
บริษัท/กิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/
กิจการที่แข่งขันหรืออาจ
ท�าให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท

1. นายนพพันธป์ เมืองโคตร 1 แห่ง กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ 
(ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน)

6 แห่ง ไม่มี

2. รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ 1 แห่ง กรรมการ 
บริษัท ปรีชากรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

2 แห่ง ไม่มี

3. นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู ้ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์

1. นายนพพันธป์ เมืองโคตร การถือหุ้นในบริษัท

 จ�านวนหุ้น

 สัดส่วนของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/

บริษัทย่อย 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/

บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน 

 ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 

 (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย)

 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/ 

 บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เป็น

ไม่เป็น

เป็นที่ปรึกษาทางกฏหมาย

ไม่มี
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ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์

2. รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ การถือหุ้นในบริษัท

 จ�านวนหุ้น

 สัดส่วนของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/

บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ 

ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน 

 ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษา 

 กฎหมาย)

 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/

 บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่มี

3. นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ การถือหุ้นในบริษัท

 จ�านวนหุ้น

 สัดส่วนของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/

บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ 

ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน

 ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษา

 กฎหมาย)

 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/

 บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เป็น

เป็น

ไม่เป็น

ไม่มี
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ข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อก�าหนดขั้นต�่าของก.ล.ตและตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ 
อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบัน และ
ก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็น 
การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนทั้งในปัจจุบัน และก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้

3.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของส�านักงานสอบบัญชีต้นสังกัด

3.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่มีมูลค่า
การให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ 
อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ

3.3 ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้เสีย จากการท�าธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็น 
ธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตวัตนสทุธขิองบรษิทั แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า โดยให้นบัรวมมลูค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิ 
ทัง้นี ้ให้รวมถงึการไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ 
ทางธุรกิจดังกล่าว

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  
รวมทัง้คูส่มรสของบตุรกบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบัการเสนอชือ่เป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี�านาจ
ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน 
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้น 
เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน 
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

7. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

8. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ

10. ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู ่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู ้บริหารตามข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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11. ไม่เคยต้องค�าพิพากษาว่าได้กระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน 
การเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ 
ฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในท�านองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงาน 
ที่มีอ�านาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระท�าอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงาน
ที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

12. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

13. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-12 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของ 
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการ 
ตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน


