
  
      

 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 

 

• ขอ้มูลเบื� องตน้ของกรรมการที�ครบกาํหนดตามวาระและ
ไดร้บัการเสนอชื�อกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

• วิธีการสรรหากรรมการ 

• ขอ้มูลเพื�อพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจาํปี 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
      

ขอ้มูลเบื� องตน้ของกรรมการที�ครบกาํหนดตามวาระ 
และไดร้บัการเสนอชื�อกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

.................................................................................................. 
1.  ชื�อ – สกุล : นายสุชาติ   ธรรมาพิทกัษ์กุล   
    ประเภทกรรมการ : กรรมการอสิระ 
    ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
    อายุ  : 66 ปี 
   สญัชาติ : ไทย 
 วุฒิการศึกษา :   จบการศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร ์

 มหาวิทยาลยัฮารเ์วิรด์ ประเทศสหรฐัอเมริกา 
   จบการศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร ์

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
การอบรมจาก IOD :     หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 
  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

      การถือหุน้ในบริษัท :     จาํนวน 120,961 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 0.03 ของหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทัPงหมด 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ : 11 ปี  

      ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น    
               4 แห่ง :        -กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โมเดอรน์ฟอรม์ กรุ๊ป  
  -กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ที.ซี.ยเูนี�ยม โกลบอล 
  -กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ยนิูคไมนิ�ง เซอรว์สิเซส 
  -กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ยนิูมิต เอนจิเนียริ�ง 
      ตาํแหน่งในกิจการอื�น 
    5 แห่ง   :       - กรรมการ บริษัท บา้นสาทร จาํกดั 
            - กรรมการ บริษัท ออนนิค จาํกดั 
            - กรรมการ บริษัท นวตักรรมจามจรีุ จาํกดั 
            - กรรมการ บริษัท เอส.เอ.บี (ประเทศไทย) จาํกดั 
            - หุน้ส่วนผูจ้ดัการ สาํนักงานสมนึกสุธีและทนายความ 

      ตาํแหน่งในกิจการที�แขง่ขนั/เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจของบริษัทที�อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : ไม่มี 

      ประสบการณ ์  :       - กรรมการฝ่ายกฎหมาย และอนุกรรมการฝ่ายสญัญา สนง.คณะกรรมการ 
           คุม้ครองผูบ้ริโภค 
                    - กรรมการ / รองเลขาธิการสาํนักอบรมศึกษากฎหมาย เนติบณัฑิตยสภา 

  - คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
            - คณะกรรมการลิขสิทธิ\ สาํนักลิขสิทธิ\ กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์

  - รองผูอ้าํนวยการ   สาํนักรบัรองลายมือชื�อและเอกสารสภาทนายความ 
 
      ผลงานปี 2557  :       -  ใหค้าํปรึกษาและแนะนํางานดา้นกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งในธุรกิจไอที  เพื�อ 
 ป้องกนัความเสี�ยงเรื�องกฎหมาย 
               - กลั �นกรองและทบทวนความถกูตอ้งของขอ้มลูทางการเงินก่อนรายงาน 
     ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและผูล้งทุน 
            -  ใหข้อ้เสนอแนะที�เป็นการส่งเสริมระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

- กาํกบัดแูลการดาํเนินกิจการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ 
ขอ้บงัคบัของบริษัทตลอดจนมติของที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

                                                       - ส่งเสริมใหด้าํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

      วิธีการสรรหา   : สรรหาโดยคณะกรรมการบริษัท   
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      การเขา้ประชุม  :        มีการประชุมคณะกรรมการ 6  ครัPง              เขา้ประชุม 6 ครัPง  
     มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัPง  เขา้ประชุม 5 ครัPง 
      คดีความ   :        ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที�ผ่านมา  
 
                        ………………………………………………………… 
 
 
2.  ชื�อ – สกุล   : นายอนันต ์  ลีP ตระกลู  
     ประเภทกรรมการ  : กรรมการอสิระ  
     ตาํแหน่งปัจจุบนั  : กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  
     อายุ    : 74 ปี 
    สญัชาติ   : ไทย 
    วุฒิการศึกษา :         ปริญญาเอก  เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมิู (กิติมศกัดิ\) 
   จบการศึกษา ปริญญาตรี   

พาณิชยศาสตรบ์ณัฑิต  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 การอบรม :         หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
    หลกัสตูร Role of the Compensation Committee Program (RCC) 

   การถือหุน้ในบริษัท  :        จาํนวน - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ของหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทัPงหมด 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ : 3 ปี   

   ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น:        ไม่มี 
    ตาํแหน่งในกิจการอื�น   
  2 แห่ง : -  กรรมการ บริษัท สยาม เอ็ม แอนด ์บี พบัลิสชิ�ง จาํกดั  

- กรรมการ บริษัท ดีท ูซิสเต็มส ์จาํกดั 

ตาํแหน่งในกิจการที�แขง่ขนั/เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจของบริษัทที�อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  –ไม่มี- 

ประสบการณ ์ :          กรรมการอสิระ บริษัท เอ-โฮสต ์จาํกดั 

ผลงานปี 2557  :      -  กลั �นกรองและทบทวนความถูกตอ้งของขอ้มลูทางการเงินก่อนรายงาน 
               ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและผูล้งทุน 
           -  ใหข้อ้เสนอแนะที�เป็นการส่งเสริมระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

       -  กาํกบัดแูลการดาํเนินกิจการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ 
                ขอ้บงัคบัของบริษัทตลอดจนมติของที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

                                                - ส่งเสริมใหด้าํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

      วิธีการสรรหา   : สรรหาโดยคณะกรรมการบริษัท   

      การเขา้ประชุม  :          มีการประชุมคณะกรรมการ 6  ครัPง              เขา้ประชุม 6 ครัPง  
     มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัPง  เขา้ประชุม 5 ครัPง 

      คดีความ   :        ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที�ผ่านมา  
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3.  ชื�อ – สกุล   : นายอภิรกัษ์   วรรณสาธพ  
     ประเภทกรรมการ  : กรรมการอสิระ  
     ตาํแหน่งปัจจุบนั  : กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 
      และประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
     อายุ    : 55 ปี 
    สญัชาติ   : ไทย 
    วุฒิการศึกษา :         จบการศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมการจดัการ มหาวิทยาลยัแห่งรฐัโอกาโอมา 
    จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมการศาสตรจ์ุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั  
 การอบรม :         หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
    หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 

   การถือหุน้ในบริษัท  :        จาํนวน - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ของหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทัPงหมด 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ : - ปี  (โดยรบัการพิจารณาแต่งตัPงโดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัPงที� 5/2557 ) 

   ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น:        ไม่มี 
    ตาํแหน่งในกิจการอื�น   
  1 แห่ง : -  รองผูอ้าํนวยการ สาํนักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมิูศาสตรส์ารสนเทศ 

ตาํแหน่งในกิจการที�แขง่ขนั/เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจของบริษัทที�อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  –ไม่มี- 

ประสบการณ ์ :      -   กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ชูโอเซ็นโก 
         -   ผูอ้าํนวยการกอง บีโอไอ 
         -   รองผูอ้าํนวยการสถาบนัเพิ�มผลผลิต 
         -   ผูอ้าํนวยการสภาหอการคา้ไทย 

ผลงานปี 2557  :      -  กลั �นกรองและทบทวนความถูกตอ้งของขอ้มลูทางการเงินก่อนรายงาน 
               ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและผูล้งทุน 
           -  ใหข้อ้เสนอแนะที�เป็นการส่งเสริมระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

       -  กาํกบัดแูลการดาํเนินกิจการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ 
                ขอ้บงัคบัของบริษัทตลอดจนมติของที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

                                                - ส่งเสริมใหด้าํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

      วิธีการสรรหา   : สรรหาโดยคณะกรรมการบริษัท   

      การเขา้ประชุม  :          มีการประชุมคณะกรรมการ 6  ครัPง              เขา้ประชุม 1 ครัPง  
     มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัPง  เขา้ประชุม 1 ครัPง 
     มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 4 ครัPง  เขา้ประชุม 1 ครัPง 

      คดีความ   :        ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที�ผ่านมา  
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นิยามกรรมการอิสระ 
 บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) ไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระไวเ้ท่ากบั ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และตลาดหลกัทรพัย ์

 กรรมการอิสระ  หมายถึง กรรมการภายนอกที�ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร  และตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้กาํหนดของ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันีP  

1. ถือหุน้ไม่เกิน e% ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทัPงหมดของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที�อาจมีความขดัแยง้  ทัPงนีP ใหนั้บรวมหุน้ที�ถือโดยผูที้�เกี�ยวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริหาร ลกูจา้ง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ไดร้บัเงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะพน้จากตาํแหน่ง
ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ g ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็นบิดา
มารดา  คู่สมรส พี�น้อง และบุตร  รวมทัPงคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 
หรือบุคคลที�จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะ
ที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระ 

5. ไม่เป็นกรรมการที�ไดร้บัการแต่งตัPงขึP นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ     
ผูถื้อหุน้ซึ�งเป็นผูเ้กี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

6. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษัท 

 
 

วิธีการสรรหาบุคคลที�จะแตง่ตั�งเป็นกรรมการ 

 โดยที�บริษัทยงัมิไดมี้การแต่งตัPงคณะอนุกรรมการสรรหา (Nominating Committee)  กาํหนดใหค้ณะกรรมการ
บริษัทเป็นผูท้าํหน้าที�สรรหากรรมการ  ทัPงกรรมการอสิระ กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร  กรรมการที�มาจากผูถื้อหุน้   ราย
ใหญ่แต่ละกลุ่ม และกรรมการที�มาจากการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอชื�อบุคคล ที�มีคุณสมบติั และประสบการณ์
หลากหลายทัPงในดา้นทกัษะ ประสบการณ ์ความสามารถเฉพาะดา้น  ที�เป็นประโยชน์กบับริษทั รวมทัPงการอุทิศเวลา และ
ความพยายามในการปฎบิติัหน้าที�  เพื�อเสริมสรา้งใหบ้ริษัทมีคณะกรรมการที�เขม้แข็ง  จึงไดก้าํหนดใหก้รรมการควรดาํรง
ตาํแหน่งในกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท  แลว้นําเสนอขออนุมติัแต่งตัPงกรรมการต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้  โดยมี
หลกัเกณฑต์ามที�ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัท กล่าวคือ ตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง    โดยผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อ
หนึ�งเสียง  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที�มีอยูท่ัPงหมดเลือกตัPงบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้  
โดยบุคคลซึ�งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัPงเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการพึงมี  และใน
การประชุมสามญัประจาํปีทุกครัPงใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน e ใน j เป็นอตัรา  ทัPงนีP สาํหรบักรรมการที�
ไม่ใช่กรรมการอิสระอาจกาํหนดจาํนวนกรรมการใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทดว้ยและขึP นอยูก่บัความ
เหมาะสมและความสามารถของผูที้�ไดร้บัการพจิารณาคดัเลือกใหเ้ป็นกรรมการ 

ทัPงนีP ในปี 2557  ไม่ผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัPงเป็นกรรมการในครัPงนีP  
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ขอ้มูลเพื�อการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 
............................................................................ 

เนื�องดว้ยบมจ. เอ็ม เอฟ อ ี ซี ยงัมิไดพ้ิจารณาแต่งตัPงคณะอนุกรรมการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่
คณะกรรมการ  ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัPงที� 1/2558  เมื�อวนัที� 24 กุมภาพนัธ ์  2558   ไดพ้ิจารณาแลว้
เห็นชอบใหค้งอตัราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทปี 2558 เท่ากบัปีก่อน      ซึ�งไดพ้ิจารณาเทียบเคียงกบัค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทจดทะเบียนอื�นในอุตสาหกรรมเดียวกนัที�มีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั  ตามขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยปี 2556     

เสนอพิจารณาอตัราค่าตอบแทนกรรมการ  และเบีP ยประชุมตามขอ้มลูเปรียบเทียบอตัราค่าตอบแทนกรรมการ
ปี 2556 - 2558 ดงันีP  

         คา่ตอบแทนกรรมการ 

      องคป์ระกอบค่าตอบแทน เพิ�มขึ� น 

รอ้ยละ 

ปี 2558  

(ปีที�เสนอ) 
 

ปี 2557 

 
ปี 2556  

   

e. ค่าตอบแทนรายปี 

    -     ประธานกรรมการ 

   -    กรรมการท่านอื�น 

 
- 

- 
 

บาท/ปี 

264,000 

192,000 

 

บาท/ปี 

 264,000 

       192,000 

บาท/ปี 

240,000 

168,000 

 

          คา่ตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย 

(คณะกรรมการชุดยอ่ย  ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง) 
องคป์ระกอบคา่ตอบแทน เพิ�มขึ� น 

รอ้ยละ 

ปี 2558  

(ปีที�เสนอ) 
 

ปี 2557  

 

        ปี 2556 

      

1. คา่ตอบแทนรายปีคณะกรรมการตรวจสอบ 

    -    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

    -    กรรมการท่านอื�น 

 
- 

- 

บาท/ปี 

264,000 

264,000 

 

บาท/ปี 

264,000 

  264,000 

บาท/ปี 

240,000 

240,000 

2. ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการบริหาร 

ความเสี�ยงเฉพาะประธานกรรมการ 

- ค่าตอบแทน 

- ค่าพาหนะ 

 
 

- 

     - 

บาท/ปี 

 
264,000 

  60,000 

 

บาท/ปี 

 

264,000 

         60,000 

บาท/ปี 

 

240,000 

  48,000 

 
ทัPงนีP สาํหรบัประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี�ยง ซึ�งไดร้บัการพิจารณาใหด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบควบคู่
ไปดว้ยนัPน  จึงเสนอใหพิ้จารณาจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะการดํารงตําแหน่งในหน้าที�ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี�ยง            และเสนอไม่พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนใหก้ับคณะอนุกรรมการบริหารท่านอื�น ซึ�งดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการบริหารของบริษัทควบคูไ่ปดว้ยเช่นกนั 
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เสนอคงอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัททุกท่านปี 2558   ซึ�งไดพ้ิจารณาเทียบเคียงกบัค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทจดทะเบียนอื�นในอุตสาหกรรมเดียวกนัที�มีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั        โดยกาํหนดอตัราค่าตอบแทน
สาํหรบัประธานกรรมการบริษัทในอตัรา 264,000 บาทต่อปี    และกรรมการท่านอื�นอีก 8 ท่าน ในอตัราท่านละ 

192,000 บาทต่อปี  รวมเป็นจาํนวนเงิน 1,800,000 บาทต่อปี         ทัPงนีP คณะกรรมการไม่ไดมี้เบีP ยประชุมรายครัPง หรือ
บาํเหน็จกรรมการรายปีอีกแต่อยา่งใด   

เสนอคงอตัราค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในอตัราท่านละ 22,000 บาทต่อเดือน   คิดเป็นค่าตอบแทนปีละ 

264,000 บาท/คน/ปี    (โดยที�กรรมการอสิระที�ไดร้บัการแต่งตัPงดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบควบคู่ไปกบัการ
ดาํรงตาํแหน่งในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี�ยงจะไม่ไดร้บัการพิจารณาค่าตอบแทนใหเ้พิ�มเติม) 

และเสนอคงอตัราค่าตอบแทนสาํหรบัประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี�ยงในอตัราเดือนละ 22,000 

บาท คิดเป็นค่าตอบแทนปีละ 264,000 บาท    และเสนอคงอตัราค่าพาหนะปีละ 60,000 บาท     (โดยที�คณะกรรมการ
บริษัทไม่ไดพ้ิจารณากาํหนดค่าตอบแทนใหก้บัคณะอนุกรรมการบริหารท่านอื�น   ซึ�งดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริหาร
ของบริษัทควบคู่ไปดว้ย) 
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