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นิยามกรรมการอิสระ 
     
บรษิัทก าหนดใหก้รรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตั ิดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษิัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้

แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้นี ้ลักษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึง

กรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรกึษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษิัท 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง 

และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอ

ใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของ

บรษิัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้

อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ

ควบคมุของบรษิัท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัท 

และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่

นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บั

ค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของ

บริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่เป็นบคุคลซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเขา้เป็น

หุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้น

เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการ

ด าเนินงานของบรษิัท 
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ข้อมูลเบือ้งตน้ของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชือ่เพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการ คนที่ 1 
 

ชือ่-สกุล นายบรรณพจน ์ดามาพงศ์  

ต าแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบรษัิท 

ต าแหน่งทีเ่สนอแต่งตัง้ กรรมการ 

อาย ุ 72 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัท  
 กรรมการ 

 คูส่มรส 

 บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

 
1,000,000 หุน้ (0.127%) 
ไมม่ี  
ไมม่ี 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ปรญิญาโท สาขาสงัคม มหาวิทยาลยั เท็กซสั เซาทเ์ทิรน์ สเตท   
ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

การอบรม  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่142/2560 (IOD) 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่น  
 บรษัิทจดทะเบียน ไมม่ี    
 บรษัิทหรอืกิจการอื่นๆ (4 แห่ง) 

 
 
 

2554 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 
2549 – ปัจจบุนั 
2541 – ปัจจบุนั   

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บรษัิท บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
มลูนิธิไทยคม 
บรษัิท บี.บี.ดี.พรอ็พเพอรต์ี ้จ  ากดั  
บรษัิท โอเอไอ เอ็ดดเูคชั่น จ  ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจมคีวาม
ขัดแย้งทางผลประโยชนห์รือมสีภาพ
แข่งขันทางธุรกจิกับบริษัท 

ไมม่ี 
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง ประมาณ 3 ปี 1 เดือน (ไดร้บัแตง่ตัง้ 28 มีนาคม 2561)   
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม 
 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท 6/7  ครัง้ 

ความสัมพันธท์างครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไมม่ี 
 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมายในระยะ 
10 ปี ทีผ่่านมา 

ไมม่ี 
  

การมสี่วนได้เสยีพเิศษในวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 

ไมม่ีสว่นไดเ้สียพิเศษในทกุวาระ  

คุณสมบัตขิองกรรมการ มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการ และประธานกรรมบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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ข้อมูลเบือ้งตน้ของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชือ่เพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการ คนที่ 2 
 

ชือ่-สกุล นายวิรุฬห ์มาวิจกัขณ ์
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบรหิาร / รองกรรมการผูอ้  านวยการ 

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 

ต าแหน่งทีเ่สนอแต่งตัง้ กรรมการ 
อาย ุ 70 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัท : 
 กรรมการ 

 คูส่มรส 

 บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

 
9,250,000 หุน้ (1.176%) 
ไมม่ี  
ไมม่ี 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ประกาศนียบตัรขัน้สงู สาขาอายรุศาสตรโ์รคไต Diplomate, American Board of Nephrology 
ประกาศนียบตัรขัน้สงู สาขาอายรุศาสตร ์Diplomate, American Board of Internal Medicine 

ปรญิญาตร ีสาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาแพทยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล 
การอบรม  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 145/2561 (IOD) 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่น  
 บรษัิทจดทะเบียน ไมม่ี   
 บรษัิทหรอืกิจการอื่นๆ ไมม่ี   

ประสบการณท์ างานในอดตี 2547 – 2563 ประธานองคก์รแพทย ์ บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจมคีวาม
ขัดแย้งทางผลประโยชนห์รือมสีภาพ
แข่งขันทางธุรกจิกับบริษัท 

ไมม่ี 
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง ประมาณ 3 ปี 1 เดือน (ไดร้บัแตง่ตัง้ 28 มีนาคม 2561)   
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม 
 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท 7/7   ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 12/12  ครัง้ 

ความสัมพันธท์างครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไมม่ี 
 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมายในระยะ 
10 ปี ทีผ่่านมา 

ไมม่ี 
  

การมสี่วนได้เสยีพเิศษในวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 

ไมม่ีสว่นไดเ้สียพิเศษในทกุวาระ 

คุณสมบัตขิองกรรมการ มีคณุสมบติัตามนิยามกรรมการ และกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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ข้อมูลเบือ้งตน้ของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชือ่เพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการ คนที่ 3 
 

ชือ่-สกุล นางวิลาสินี พทุธิการนัต ์
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
ต าแหน่งทีเ่สนอแต่งตัง้ กรรมการ 
อาย ุ 65 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัท : 
 กรรมการ 

 คูส่มรส 

 บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

 
ไมม่ี  
ไมม่ี  
ไมม่ี 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด MINI MBA จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัอีสท ์เท็กซสั สเตท 

การอบรม  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 134/2553 (IOD) 
หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 29 /2561 (IOD) 
หลกัสตูร Board that Make a Difference (BMD) รุน่ท่ี 8/2561 (IOD)   
หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุน่ 14 
หลกัสตูรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลทางการแพทย ์ส าหรบัผูบ้รหิาร ระดบัสงู รุน่ 3 ปธพ 3 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่น  
 บรษัิทจดทะเบียน (4 แห่ง) 2561 – ปัจจบุนั 

2560 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
ท่ีปรกึษา 
กรรมการ 
ท่ีปรกึษา 

บรษัิท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
บรษัิท ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
บรษัิท เอสซี แอสเสท คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
บรษัิท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) 

 บรษัิทหรอืกิจการอื่นๆ ไมม่ี   
ประสบการณท์ างานในอดตี 2556 – 2558 

 
2550 – 2555 

หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นลกูคา้
และบรกิาร 
รองกรรมการผูอ้  านวยการ     
สว่นงานบรกิารลกูคา้และบรกิาร 

บรษัิท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษัิท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) 

 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
หรือผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชนห์รือ
มสีภาพแข่งขันทางธุรกจิกับบริษัท 

ไมม่ี 
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง ประมาณ 3 ปี 1 เดือน (ไดร้บัแตง่ตัง้ 28 มีนาคม 2561)   
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม 
 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท              7/7  ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  2/2  ครัง้ 

ความสัมพันธท์างครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไมม่ี 
 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปี ทีผ่่านมา 

ไมม่ี 
  

การมสี่วนได้เสยีพเิศษในวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 
2564 

ไมม่ีสว่นไดเ้สียพิเศษในทกุวาระ 

คุณสมบัตขิองกรรมการ มีคณุสมบติัตามนิยามกรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัท ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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ข้อมูลเบือ้งตน้ของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชือ่เพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการ คนที่ 4 
 

ชือ่-สกุล นายพิเศษ จียาศกัดิ์ 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการก ากบักบัดแูลกิจการ และการพฒันาธุรกิจอย่างยั่งยืน 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน* 

ต าแหน่งทีเ่สนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ 
อาย ุ 56 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัท : 
 กรรมการ 

 คูส่มรส 

 บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

 
ไมม่ี 
ไมม่ี 
ไมม่ี 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ปรญิญาเอก ดษุฎีบณัฑิต ดา้นการพฒันาองคก์ร Saidi University, Philippines 

ปรญิญาโท นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร ์Temple University, Philadelphia, USA  
ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรม  หลกัสตูร Digital Transformation (IOD)  
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 213/2558 (IOD) 
หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุน่ที่ 2/2558 (IOD) 

หลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุน่ที่ 1/2559 (IOD) 

หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ 11/2561 (IOD)  

หลกัสตูร Corporate Governance for Executives (CGE) รุน่ที่ 16/2563 (IOD) 

หลกัสตูร การขบัเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจ าปี 2563 โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

หลกัสตูร Personal data Protection act (PWC) 
หลกัสตูร Personal data Protection act (EY)  
หลกัสตูร Corporate Innovation Masterclass (Alex Osterwalder) 
หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรบันกับรหิารระดบัสงู (ปปร.)  

รุน่ที่ 20 สถาบนัพระปกเกลา้ 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่น  
 บรษัิทจดทะเบียน ไมม่ี   
 บรษัิทหรอืกิจการอื่นๆ (3 แห่ง) 

 
 
 

2563 – ปัจจบนั 
 
2560 – ปัจจบุนั  
2558 – ปัจจบุนั 

ผูอ้  านวยการอาวโุส 
ส านกักฎหมาย 
ท่ีปรกึษากฎหมาย 
กรรมการ 

บรษัิท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 
 
บรษัิท ลขิสิทธ์ิ ดนตร ี(ประเทศไทย) จ  ากดั 
บรษัิท อินเตอร ์ลอ บิส จ ากดั 

ประสบการณท์ างานในอดตี 2559 – 2563 
2559 – 2561  
2559 – 2560 

กรรมการ 
ท่ีปรกึษากฎหมาย 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

บรษัิท อสมท จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 
บรษัิท ซีด้เอ็มคอท จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจมคีวาม
ขัดแย้งทางผลประโยชนห์รือมสีภาพ
แข่งขันทางธุรกจิกับบริษัท 

ไมม่ี 
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง ประมาณ 2 ปี 9 เดือน (ไดร้บัแตง่ตัง้ 31 กรกฎาคม 2561)  
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สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม 
 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท  7/7  ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและการพฒันาธุรกิจอย่างยั่งยืน 1/1 ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 0/0 ครัง้* 

ความสัมพันธท์างครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไมม่ี 
 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมายในระยะ 
10 ปี ทีผ่่านมา 

ไมม่ี 
  

การมสี่วนได้เสยีพเิศษในวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 

ไมม่ีสว่นไดเ้สียพิเศษในทกุวาระ 

คุณสมบัตขิองกรรมการ มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

*   ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2564 เมื่อวนัท่ี 16 มกราคม 2564 แต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีผลตัง้แต่วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2564  
  และยงัไมถ่ึงก าหนดการประชมุตามแผนการประชมุท่ีก าหนดไว ้

 

 
 


