
ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 4 
 

ประวัติยอและขอมูลที่เกี่ยวของของผูที่ไดรบัการเสนอชื่อเปนกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
 

1. ประวัติยอของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ 
 
1.1 นายสุนทร วองกุศลกิจ 

 
  ประเภทกรรมการที่เสนอใหไดรับแตงตั้ง กรรมการ  

 
อายุ   71 ป                                                                            
 
สัญชาติ   ไทย                                      
 

การศึกษา   - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย          

    - อบรมหลักสูตร Chairman 2000 รุนที่ 7/2002  

     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

    - อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 19/2004  

     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

   - อบรมโครงการเสริมสรางผูจัดการยุคใหม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 - มัธยมศึกษา  
 
ประสบการณ  การเงิน/บัญชี, การบริหาร, ความสัมพันธทางธรุกิจ 

  
ตําแหนงปจจุบัน  - รองประธานกรรมการ บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

   - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด และบริษัทในเครือ 

   - กรรมการ บริษัท ทีเอ็มอี แคปตอล จํากัด 

    - กรรมการ บริษัท ซิตี้โฮลดิ้ง จํากัด 
 
จํานวนบริษัทที่ดํารงตําแหนงกรรมการ  4 

  
 ดํารงตําแหนงเปน   กรรมการบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) ตั้งแตป พ.ศ. 2526 จนถึงปจจุบัน 

 

การเขาประชุมป   - คณะกรรมการบริษัท ป พ.ศ. 2550 และ 2551 14/14 ครั้ง และ 14/14 ครั้ง 

    - คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ป พ.ศ. 2551 2/4* ครั้ง  

      (*ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2551) 
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1.2 นายวิฑูรย  วองกุศลกิจ 

   
ประเภทกรรมการที่เสนอใหไดรับแตงตั้ง กรรมการ  
 
อายุ   68 ป 
 
สัญชาติ   ไทย                      

 
การศึกษา   - เภสัชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   -  อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 17/2002  

    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - Senior Executive Program รุนที่ 6  

     สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

    - อบรมหลักสูตร Chairman 2000 รุนที่ 11/2005  

   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
ประสบการณ  การเงิน/บัญชี, การบริหาร, เทคนิค, ความสัมพันธทางธุรกิจ 
 
ตําแหนงปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

    - กรรมการกําหนดคาตอบแทน บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

    - กรรมการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

- ประธาน คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง  

                 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

- กรรมการ บริษัท โรงแรม เอราวัณ จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด และบริษัทในเครือ 

        - ประธานกรรมการ บริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด 

      (บริษัท โรยัลแอนดซันอัลลายแอนซประกันภัย จํากัด) 

- ประธานกรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดารด เทอรมินัล จํากัด (มหาชน) 
 
จํานวนบริษัทที่ดํารงตําแหนงกรรมการ  6 

  
 ดํารงตําแหนงเปน   กรรมการบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) ตั้งแตป พ.ศ. 2526 จนถึงปจจุบัน 

 

การเขาประชุมป   - คณะกรรมการบริษัท ป พ.ศ. 2550 และ 2551 14/14 ครั้ง และ 14/14 ครั้ง 

- คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ป พ.ศ. 2550 และ 2551 5/5 ครั้ง  

   และ 5/5 ครั้ง 
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1.3 นายอโนทยั  เตชะมนตรีกุล       
 
  ประเภทกรรมการที่เสนอใหไดรับแตงตั้ง กรรมการอิสระ   

 
อายุ   66 ป 
 
สัญชาติ   ไทย                      

  
การศึกษา   - ปริญญาตรีดานการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   - ประกาศนียบัตรฝกวิชาชีพชั้นสูง ประเทศเยอรมัน 

  - อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 5/2003 

        สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 89/2007 

    สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
ประสบการณ  การเงิน/บัญชี, การบริหาร, ความสัมพันธทางธุรกิจ 
 
ตําแหนงปจจุบัน  - กรรมการอิสระ บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

  - กรรมการตรวจสอบ บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

    - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส จํากัด (มหาชน) 

    - รองประธานกรรมการ บริษัท แอลแคนแพ็คเกจจิ้ง สตรองแพ็ค จํากัด (มหาชน) 

    - รองประธานกรรมการ บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จํากัด 

- กรรมการ บริษัท เซฟตี้สตีล อินดัสทรี จํากัด 
 
จํานวนบริษัทที่ดํารงตําแหนงกรรมการ  5 

  
 ดํารงตําแหนงเปน   กรรมการอิสระ บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) ตั้งแตป พ.ศ. 2549 จนถึงปจจุบัน 

 

การเขาประชุมป   - คณะกรรมการบริษัท ป พ.ศ. 2550 และ 2551 14/14 ครั้ง และ 13/14 ครั้ง 

- คณะกรรมการตรวจสอบ ป พ.ศ. 2550 และ 2551 7/7 ครั้ง และ 8/8 ครั้ง 

    - คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ป พ.ศ. 2550 และ 2551 4/5* ครั้ง และ  

  4/4 คร้ัง (*ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตั้งแตเดือนเมษายน 2550) 
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1.4 นายองอาจ  เอื้ออภิญญกุล     

   
ประเภทกรรมการที่เสนอใหไดรับแตงตั้ง กรรมการ   
 
อายุ   53 ป 
 
สัญชาติ   ไทย             
 
การศึกษา   - B.S. (Mechanical Engineering), University of  Missouri, Columbia, U.S.A. 

 - Senior Executive Program 3  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 

    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

        - ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน (วปรอ. 4414)  

   - อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 23/2002  

   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

ประสบการณ  การบริหาร, เทคนิค 
 
ตําแหนงปจจุบัน  - กรรมการ และ เจาหนาที่บริหาร บริษัท บานปู จาํกัด (มหาชน) 
 
จํานวนบริษัทที่ดํารงตําแหนงกรรมการ  1 

  
 ดํารงตําแหนงเปน   กรรมการบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) ตั้งแตป พ.ศ. 2526 จนถึงปจจุบัน 

 

การเขาประชุมป   - คณะกรรมการบริษัท ป พ.ศ. 2550 และ 2551 11/14 ครั้ง และ 12/14 ครั้ง 
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2. ขอมูลการถือหุนสามัญในบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) ของผูที่ไดรับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 

2551) 
 

ผูที่ไดรับการเสนอชื่อ จํานวนหุน คิดเปน % ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

1. นายสุนทร วองกุศลกิจ 1,798,196 0.66 

2. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ 3,590,911 1.32 

3. นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล 0 0 

4. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล 459,300 0.17 

 
3. ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบรหิารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการที่แขงขันหรือ

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุมบริษัทฯ 
 

 

บริษัทจดทะเบียน ผูที่ไดรับการเสนอชื่อ 
จํานวน ประเภทกรรมการ 

การดํารงตาํแหนงในบริษัท/ 
กิจการที่แขงขนัหรือเกี่ยวเนือ่ง

กับธุรกิจของกลุมบริษัทฯ 

1. นายสุนทร วองกุศลกิจ 1 กรรมการ บมจ. บานปู 

 

ไมมี 

2. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ 3 กรรมการ  บมจ. บานปู 

กรรมการ บมจ. ดิ เอราวัณ กรุป และ 

บริษัทในเครือ 

กรรมการ บมจ. ยูไนเต็ด แสตนดารด 

เทอรมินัล 

 

ไมมี 

3. นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล 2 กรรมการอิสระ  บมจ. บานปู 

กรรมการ บมจ. ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส  

 

ไมมี 

4. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล 1 กรรมการ  บมจ. บานปู 

 

ไมมี 
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4. ลักษณะความสัมพันธของผูที่ไดรับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ 
 
 

รายชื่อผูที่ไดรบัเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ ลักษณะความสัมพันธ 

นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล 

การถือหุนในบริษัทฯ 

- จํานวนหุน 

- สัดสวนของจํานวนหุนที่มี 

   สิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 

ไมมี 

ไมมี 

เปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของ

ผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของ

บริษัทฯ / บริษัทยอย 

ไมมี 

มีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้

กับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทรวม/ 

ผูถือหุนรายใหญ หรือนิติบุคคลที่

อาจจะมีความขัดแยงในปจจุบันหรือ

ในชวง 2 ปที่ผานมา 

- เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการ
บริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือ 

ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

- เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน 

   ผูสอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) 

- มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน 

   การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินคา/บริการ/ 

   การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน) 

   โดยระบุขนาดของรายการดวย 

 

 

 

 

 

ไมมี 

 

 

ไมมี 

 

ไมมี 
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5. คํานิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)   
 

หลักเกณฑ เรื่องคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ”*  ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่  20 

กุมภาพันธ 2552  หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้  

 

1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการ

อิสระรายนั้น ๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี

อํานาจควบคุมของผูขออนุญาต  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคํา

ขออนุญาตตอสํานักงาน  ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่

ปรึกษา ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา   

คูสมรส พี่นอง และบุตร  รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ

ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของผูขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไม

เปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูขออนุญาต บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ

ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน 

ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ 

การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทาง

การเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานอง

เดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพย

ที่มีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา  ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้

ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวา

ดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้

ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของผูขออนุญาต และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี

ผูสอบบัญชีของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขอ

อนุญาตสังกัดอยู เวนแต จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอ

สํานักงาน 
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6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ

เงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ            

ผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขอ

อนุญาตตอสํานักงาน 

7.   ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของผูขออนุญาต ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง

เปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย 

หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ

เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการ

ที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของผูขออนุญาต 

ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามขอ (1) ถึง (9) แลว กรรมการอิสระอาจ

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท

รวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจใน

รูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได 

ความในขอ (2) (4) (5) และ (6) ในสวนที่กําหนดใหพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผูขออนุญาต

ในชวงสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ใหใชบังคับกับคําขออนุญาตที่ยื่นตอสํานักงานตั้งแตวันที่ 1 

กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป 

ในกรณีที่บุคคลที่ผูขออนุญาตแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ

ทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตามขอ (4) หรือ ขอ (6) ใหผูขออนุญาตไดรับการผอนผัน

ขอหามการมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาดังกลาว ก็ตอเมื่อผูขออนุญาต

ไดจัดใหมีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงวาไดพิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แลววา การแตงตั้งบุคคล

ดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลตอไปนี้ใน

หนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดวย 

ก. ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไม

เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

ข. เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรอืแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผูขออนุญาตในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนกรรมการ

อิสระ 

เพื่อประโยชนตามขอ (5) และ ขอ (6) คําวา “หุนสวน” หมายความวา บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากสํานัก

งานสอบบัญชี หรือผูใหบริการทางวิชาชีพ ใหเปนผูลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการใหบริการ

ทางวิชาชีพ (แลวแตกรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น 

* บริษัทฯ ไดรับทราบหลักเกณฑคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่มีการปรับแกตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด

ทุน ที่ ทจ. 28/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และ ทจ. 4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 และอยูในระหวางการ

พิจารณาดําเนินการ   


