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10. โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจานวน 3 ชุด ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทัง้ นี้ บริษัทฯ มี
โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ทีม่ กี รรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัตเิ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ (และทีม่ ี
การแก้ไขเพิม่ เติม) ครบถ้วนทุกประการ
10.1 คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 7 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-สกุล
นายชาติชาย พานิชชีวะ
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
Mr. Phua Cher Chew
Mr. Boon Choon Kiat
นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร
Mr. Chung Tang Fong

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายจิรฐา วรปรางกุล ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นเลขานุการบริษทั
กรรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ
นายชาติชาย พานิชชีวะ หรือ นางสมหะทัย พานิชชีวะ ลงลายมือชื่อร่วมกับ Mr. Phua Cher Chew หรือ Mr.
Boon Choon Kiat และประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั สาหรับปี 2557 และ 3 เดือนแรกของปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายชาติชาย พานิชชีวะ
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
Mr. Phua Cher Chew
Mr. Boon Choon Kiat
นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี1
นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร1
Mr. Chung Tang Fong2

จานวนครัง้ ที่เข้าประชุม/จานวนประชุมทัง้ หมด
ปี 2557
3 เดือนแรกของปี 2558
1/1
3/3
1/1
3/3
1/1
2/3
1/1
3/3
0/1
2/3
0/1
2/3
0/1
1/3

หมายเหตุ
1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี และนายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั โดยมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558
2. Mr. Chung Tang Fong ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั โดยมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
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10.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
2. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร
3. Mr. Chung Tang Fong

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี เป็ นกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 3 เดือนแรกของปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้
จานวนครัง้ ที่เข้าประชุม/จานวนประชุมทัง้ หมด
3 เดือนแรกของปี 2558
2/2
2/2
1/2

รายชื่อกรรมการ
1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
2. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร
3. Mr. Chung Tang Fong

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบจานวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี และนายชัย
ยุทธ เตชะทัศนสุนทร และเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบอีกจานวน 1 ท่าน ได้แก่ Mr. Chung Tang Fong

10.3 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. Mr. Phua Chian Kin
2. นายชาติชาย พานิชชีวะ
3. Mr. Boon Choon Kiat

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

10.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจานวน 5 ท่าน
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-สกุล
Mr. Chung Tang Fong
นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร
นายชาติชาย พานิชชีวะ
Mr. Boon Choon Kiat

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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10.5 ผูบ้ ริหาร
ณ วันที่ 27 เมษายน 2558 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มีจานวน 6 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ-สกุล
Mr. Boon Choon Kiat
นางสาวกรวรรธน์ หิรญ
ั รุจพิ งศ์1
นางสาวมณีรตั น์ ธนัชญ์เศรษฐ์
นายจิรฐา วรปรางกุล
นายสมโชค เหลืองศุภรพงศ์
นางสาวสุนนั ทรา มหาประสิทธิ ์ชัย2

ตาแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการเงินและบัญชี
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานคอนโด
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานอุตสาหกรรม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานคอนโด ฝา่ ยก่อสร้างคอนโด
รองผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการเงินและบัญชี

หมายเหตุ
1. นางสาวกรวรรธน์ หิรญ
ั รุจพิ งศ์ ดารงตาแหน่งรองกรรมการผู้จดั การ สายงานการเงินและบัญชีตงั ้ แต่วนั ที่ 27 เมษายน 2558
2. นางสาวสุนนั ทรา มหาประสิทธิ ์ชัย ดารงตาแหน่งรองผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการเงินและบัญชีตงั ้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2557 และ
เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งสูงสุดด้านการเงินและบัญชีก่อนทีน่ างสาวกรวรรธน์ หิรญ
ั รุจพิ งศ์ จะร่วมงานกับบริษทั ฯ ดังนัน้ นางสาวสุนนั ทรา มหา
ประสิทธิ ์ชัย จึงนับเป็ นผูบ้ ริหารด้วย
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โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
Mr. Boon Choon Kiat

ฝา่ ยตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานคอนโด
นางสาวมณี รตั น์ ธนัชญ์เศรษฐ์
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝา่ ยก่อสร้างคอนโด
นายสมโชค เหลืองศุภรพงศ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานอุตสาหกรรม

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานการเงินและบัญชี
นางสาวกรวรรธน์ หิ รญ
ั รุจิพงศ์

Mr.Boon Choon Kiat
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานอุตสาหกรรม
นายจิ รฐา วรปรางกุล

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานบริหารองค์กร

Mr. Boon Choon Kiat
ฝา่ ยจัดซือ้

รองผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุนันทรา มหาประสิ ทธิ์ ชยั

ฝา่ ยการขาย

ฝา่ ยการขาย

ฝา่ ยการตลาด

ฝา่ ยลูกค้าสัมพันธ์

ฝา่ ยลูกค้าสัมพันธ์

ฝา่ ยการเงิน
ฝา่ ยบัญชี
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10.6 เลขานุการบริษทั
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีมติแต่งตัง้ นายจิรฐา วรปรางกุล ให้
ดารงตาแหน่ งเป็ นเลขานุ การบริษัท ตามข้อก าหนดในมาตรา 89/15 แห่ งพระราชบัญญัติบ ริษัทมหาชน
พ.ศ.2535 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดย
มีบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ให้ค าแนะน าเบื้อ งต้น แก่ ค ณะกรรมการในข้อกฎหมาย ระเบีย บและข้อ บัง คับ ต่ า งๆ ของบริษัท ฯ ที่
คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มกี ารปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ รวมถึงรายงานการ
เปลีย่ นแปลงในข้อกาหนดกฎหมายทีม่ นี ยั สาคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั และข้อพึง
ปฏิบตั ติ ่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
4. จัดทาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจาปี ของบริษทั หนังสือนัดประชุม ผูถ้ อื หุ้น หนังสือนัด
ประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
5. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการและผูบ้ ริหาร พร้อมทัง้ จัดทาสาเนาส่งให้ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
6. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รบั ผิดชอบต่ อหน่ วยงานที่กากับบริษัทต าม
ระเบียบและข้อกาหนดของหน่วยงานทางการ
7. ติดต่อและสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ ทัวไปให้
่
ได้รบั ทราบสิทธิต่างๆ ของผูถ้ อื หุน้ และข่าวสารของบริษทั ฯ
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั และดาเนินการเรื่องอื่นใดที่ได้รบั การมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั
9. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
10.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษัทฯ ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อ ย่างชัด เจนและโปร่งใส สอดคล้อ งกับ บทบาทหน้ าที่ค วาม
รับผิดชอบในการกากับการทางานของบริษทั ฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ มีรายละเอียดดังนี้
10.7.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ได้อนุ มตั คิ ่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน มีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 2.3.10 หน้า 5

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ค่าเบีย้ ประชุมต่อครัง้ ค่าตอบแทนรายเดือน
60,000
60,000
40,000
40,000
20,000
10,000
40,000
20,000
70,000
60,000
60,000
40,000
20,000
-

หมายเหตุ กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารจะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือน

ในปี 2557 และ 3 เดือนแรกของปี 2558 บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินให้แก่กรรมการ มี
รายละเอียดดังนี้
ปี 2557
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กรรมการ
บริษทั

นายชาติชาย พานิชชีวะ
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
Mr. Phua Cher Chew
Mr. Boon Choon Kiat
นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี2
นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร2
Mr. Chung Tang Fong2
Mr. Phua Chian Kin3
รวม

30,000
20,000
20,000
20,000
90,000

ค่าตอบแทนกรรมการ 3 เดือนแรกของปี 2558
กรรมการสรรหา
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
และพิจารณา
บริษทั
ตรวจสอบ บริหาร1
ค่าตอบแทน1
270,000
240,000
200,000
280,000
70,000
80,000
70,000
40,000
20,000
20,000
1,150,000
140,000
-

หมายเหตุ
1. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ยังไม่เคยมีการประชุม คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
2. นางสุ ภาภรณ์ บุร พกุ ศลศรี และนายชัย ยุทธ เตชะทัศนสุน ทร ได้รบั การแต่ง ตัง้ เป็ น กรรมการบริษัท โดยมติท่ปี ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 และ Mr. Chung Tang Fong ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
บริษทั โดยมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
3. Mr. Phua Chian Kin ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการบริหาร โดยมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม 2558

2. ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่ม-ี
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10.7.2 ผูบ้ ริหาร
1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ในปี 2556-2557 บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินให้แก่ผบู้ ริหาร รายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร

1

จานวน (ราย)
4
4

เงินเดือนและโบนัส
อื่นๆ2
รวม

ปี 2557
ค่าตอบแทน (บาท)
4,924,778.56
144,490.00
5,069,268.56

หมายเหตุ
1. ผูบ้ ริหารจานวน 4 รายได้แก่ Mr. Boon Choon Kiat นางสาวมณีรตั น์ ธนัชญ์เศรษฐ์ นายจิรฐา วรปรางกุล และ
นายสมโชค เหลืองศุภรพงศ์
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

2. ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่ม-ี
10.8 บุคลากร
10.8.1 จานวนพนักงานทัง้ หมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีจานวนบุคลากร (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) จานวนทัง้ สิน้ 43
คนและ 61 คน ตามลาดับ โดยแบ่งตามสายงาน มีรายละเอียดดังนี้
จานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2557
31
45
1
1
5
8
6
7
43
61

สายงาน
1.
2.
3.
4.

สายงานคอนโด
สายงานอุตสาหกรรม
สายงานการเงินและบัญชี
สายงานบริหารองค์กร
รวม

10.8.2 ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษทั ฯ จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส
และเงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ มีรายละเอียดดังตารางดังต่อไปนี้
ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส
อื่นๆ1
รวม

ปี 2557
24,118,217.00
1,440,608.85
25,558,825.85

หมายเหตุ 1. ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
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10.8.3 กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสารองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทัง้
ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554
10.8.4 ข้อพิ พาทด้านแรงงาน
-ไม่ม-ี
10.8.5 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการฝึ กอบรมและการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อที่จะ
เสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานให้ก้าวทันการ
เปลีย่ นแปลงและเป็ นไปตามกลยุทธ์ของบริษทั ฯ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. การฝึกอบรมพนักงานต้องมีการจัดทาเป็ นแผนการฝึ กอบรมรายปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนงาน
ธุรกิจของบริษทั ฯ
2. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเป็ นหน้าทีท่ จ่ี ะทาร่วมกันดังนี้
 บริษัทฯ มีเป้าหมายมุ่งมันที
่ ่จะฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานโดยมอบหมายให้หน่ วยงาน
ทรัพยากรบุคคลเป็ นผูด้ าเนินการ และกาหนดเป็ นแนวทางว่าพนักงานแต่ละคนควรได้รบั การ
ฝึกอบรมจานวนเท่าใดต่อปี
 ผู้บงั คับบัญชารับผิดชอบให้ผู้ใต้บงั คับบัญชามีโอกาสเข้ารับการฝึ กอบรมและพัฒนาอย่าง
สม่าเสมอโดยพิจารณาจากแผนการฝึกอบรม
 พนักงานต้องขวนขวายที่จะพัฒนาและปรับปรุงตนเองตามแผนพัฒนาให้ทนั กับภารกิจที่
เปลีย่ นแปลง
3. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การฝึกอบรมเกีย่ วกับงานในหน้าที่ และ
การฝึ กอบรมเกีย่ วกับการบริหารจัดการและพฤติกรรมองค์กรอื่นๆ โดยให้กาหนดแปรผันไปตาม
สถานการณ์และความจาเป็ น
4. บริษั ท ฯ ได้ จ ัด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมเพื่อ เป็ น การสนั บ สนุ น การพัฒ นาความสามารถและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานโดยหน่ วยงานดาเนินการเองและโดยสถาบันภายนอก
องค์กร
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