บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)

10.

โครงสร้างการจัดการ

10.1

คณะกรรมการบริษทั

โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ , ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดของคณะกรรมการ
แต่ละชุด ดังนี/
1)

คณะกรรมการบริษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 มีจาํ นวนทัง/ หมด 5 ท่าน ประกอบด้วย
รายชือ

1. นายประกิจ ตังติสานนท์

2. นายสรรพัชญ โสภณ

3. นายมงคล
เกษมสันต์ ณ อยุธยา
4. นายกฤษณ ไทยดํารงค์

ตําแหน่ ง

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ

จํานวนครัง# ทีเข้าประชุม / การประชุม
ทัง# หมดภายหลังเข้ารับตําแหน่ ง
ปี ,--.

/

:/

:/

>/

5. นายนพชัย วีระมาน
6. นายฟงั เม็ง ฮอย

กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ

:/

กรรมการ

7. นายนันฑวัฒน์ คําเอม
8. นางสาวสุนนั ทา ว่านวัฒน์

กรรมการ
กรรมการ

>/
5/5
:/
:/:

9. นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ G กรรมการ

หมายเหตุ: กรรมการบริษทั ทุกท่านผ่านการอบรมหลักสูตรเกียวกับบทบาทหน้าทีและทักษะของการเป็ นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษทั ฯ คือ นายนพชัย วีระมาน นายฟงั เม็ง ฮอย นาย
นันฑวัฒน์ คําเอม นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน์ และนางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ G กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชือ
ร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษทั ฯ
ทัง/ นี/ ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง/ ที O/P>>O เมือวันที PQ ตุ ลาคม P>>O ได้มีมติแต่ งตัง/ นางสาวมัลลิกา
ตระกูลไทย ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษทั
2)

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง/ ที O/P>>O เมือวันที PQ ตุลาคม P>>O มีมติแต่งตัง/ กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ ซึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. PU/P>>Q เรือง การขอ
อนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ ลงวันที Q> ธันวาคม P>>Q (รวมทัง/ ทีได้มกี ารแก้ไขเพิมเติม)
โดย ณ วันที VQ ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ประกอบด้วย
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รายชือ

1. นายสรรพัชญ โสภณ
2. นายประกิจ ตังติสานนท์
3. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ตําแหน่ ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จํานวนครัง# ทีเข้าประชุม / การประชุม
ทัง# หมดภายหลังเข้ารับตําแหน่ ง
ปี ,--.
:/:
:/:
:/:

กรรมการตรวจสอบทีมีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอทีจะทําหน้าทีสอบทานความ
น่ าเชือถือของงบการเงินของบริษทั ฯ คือ นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา (รายละเอียดและประวัตกิ รรมการตรวจสอบ
ตามเอกสารแนบ 1) โดยมีนางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
3)

ณ วันที VQ ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย
รายชือ

ตําแหน่ ง

1. นายนพชัย วีระมาน
2. นายฟงั เม็ง ฮอย

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

3. นายนันฑวัฒน์ คําเอม

กรรมการบริหาร

4. นางสาวสุนนั ทา ว่านวัฒน์

กรรมการบริหาร

5. นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ G

กรรมการบริหาร

6. นายโกมินทร์ กรตมี

กรรมการบริหาร

7. นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย

กรรมการบริหาร

จํานวนครัง# ทีเข้าประชุม / การประชุม
ทัง# หมดภายหลังเข้ารับตําแหน่ ง
ปี ,--.
4/4

/
/
/
/
/
/

หมายเหตุ: นางสาวสวิตตา ศรีเกษตร์ เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการบริหาร

4)

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง/ ที O/P>>: เมือวันที Q5 กันยายน P>>: มีมติแต่งตัง/ คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน โดย ณ วันที VQ ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย
รายชือ

1. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
2. นายประกิจ ตังติสานนท์
3. นายสรรพัชญ โสภณ
4. นางสาวอุษณีษ์ จันทร์อํารุง

ตําแหน่ ง

จํานวนครัง# ทีเข้าประชุม / การประชุม
ทัง# หมดภายหลังเข้ารับตําแหน่ ง
ปี ,--.

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

/

หมายเหตุ: นางสาวนัฏติยา วังขุนพรหม เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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/
/
/

บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)

10.2

ผูบ้ ริหาร
ณ วันที VQ ธันวาคม 2557 รายนามผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ประกอบด้วย

1.
2.
3.
4.
5.

รายชือ
นายนพชัย วีระมาน
นายนันฑวัฒน์ คําเอม
นางสาวสุนนั ทา ว่านวัฒน์
นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ G
นายโกมินทร์ กรตมี

ตําแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานธุรกิจและบริการลูกค้า
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานโลจิสติกส์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบริหารโรงงาน
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บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)

โครงสร้างองค์กรของบริษทั ฯ ณ วันที 45 ธันวาคม ,--.

*บริษทั ฯ ว่าจ้างบริษทั แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยโดยมีนางสาววรรณา เมลืองนนท์ (กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จํากัด) เป็ นหัวหน้า
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน (รายละเอียดเกีย0 วกับหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในตามเอกสารแนบ 1)
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10.3

เลขานุการบริษทั

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง/ ที O/P>>O ได้มีม ติแต่ งตัง/ ให้นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย ดํา รงตํา แหน่ ง
เลขานุ การบริษัทตัง/ แต่ วนั ที P1 ตุลาคม P>>6 โดยเลขานุ การบริษัทมีขอบเขต อํานาจหน้ าที และความรับผิดชอบที
กําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ. P>51
ซึงมีผลใช้บงั คับในวันที VQ สิงหาคม P>>Q ทัง/ นี/ หน้าทีตามกฎหมายของเลขานุการบริษทั มีดงั นี/
Q. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี/
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของ
บริษทั ฯ
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
P. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสําเนารายงานการมี
ส่วนได้เสียตามมาตรา U5/Q, ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน : วัน
ทําการนับแต่วนั ทีบริษทั ฯ ได้รบั รายงานนัน/
V. ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ในกรณีทเลขานุ
ี
การบริษทั พ้นจากตําแหน่ ง หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีได้ คณะกรรมการจะต้องแต่งตัง/ เลขานุ การ
บริษัท คนใหม่ภายใน 5[ วันนับแต่ ว ันทีเลขานุ การบริษัท คนเดิม พ้น จากตําแหน่ ง หรือไม่อาจปฏิบ ัติหน้ าทีได้ ทัง/ นี/
คณะกรรมการมีอาํ นาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึงปฏิบตั หิ น้าทีแทนในช่วงเวลาดังกล่าวได้
นอกจากนี/ เลขานุการบริษทั ยังมีหน้าทีอืนตามทีบริษทั ฯ มอบหมาย ดังนี/
(1) ทําหน้าทีในการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้
(2) ติดต่อประสานงานกับหน่ วยงานภายในบริษัทฯ ให้ฏบิ ตั ติ ามมติคณะกรรมการบริษทั และมติทประชุ
ี
มผู้
ถือหุน้
(3) ติดต่อประสานงานกับหน่ วยงานทีกํากับดูแล เช่น สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่ อ
หน่วยงานทีกํากับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
(4) จัดให้มกี ารปฐมนิเทศ ให้คาํ แนะนําแก่กรรมการทีได้รบั การแต่งตัง/ ใหม่
(5) หน้าทีอืนๆ ตามทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
โดยทีนางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบตั ิงานเลขานุ การบริษัท (รุ่นที PU) จาก
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยแล้ว นอกจากนี/ ยังได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพืน/ ฐานกฎหมายบริษทั จดทะเบียน (รุ่นที
10) จากสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย ซึงประวัตขิ องผูด้ าํ รงตําแหน่งเลขานุการบริษทั ปรากฎตามเอกสารแนบ Q
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10.4

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร

10.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง/ ที P/P>>: เมือวันที 5 กันยายน 2557 ได้มีม ติอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง/ ที O/P>>: เมือวันที Q5 กันยายน P>>: ได้มี
มติอ นุ ม ัติค่ า ตอบแทนกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทน โดยพิจ ารณาให้เ หมาะสมกับ บทบาทหน้ า ทีความ
รับผิดชอบในการกํากับดูแลงานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ ภาระหน้าที ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ทคาดว่
ี
าจะได้รบั จากกรรมการแต่
ละท่านต่อ บริษทั ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี/
เบีย# ประชุมสําหรับ ประธาน

เบีย# ประชุมสําหรับกรรมการต่อท่าน

V[,[[[ บาท/ครัง/

P[,[[[ บาท/ครัง/

กรรมการบริษทั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ค่ า ตอบแทนกรรมการประกอบด้ว ยค่ า เบี/ย ประชุ ม ซึงจ่ า ยตามจํา นวนครัง/ ทีเข้า ประชุ ม อย่ า งไรก็ดี ตาม
หลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการบริษัทและ/หรือ
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทีเป็ นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
บริษทั และ/หรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยแต่อย่างใด โดยในปี 2557 บริษทั ฯ มีค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษทั
และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี/
รายชือคณะกรรมการ
1. นายประกิจ ตังติสานนท์
2. นายสรรพัชญ โสภณ
3. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
4. นายกฤษณ ไทยดํารงค์
5. นายนพชัย วีระมานQ)
6. นายฟงั เม็ง ฮอย
7. นายนันฑวัฒน์ คําเอมQ)
8. นางสาวสุนนั ทา ว่านวัฒน์Q)
9. นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิQ)G
10. นางสาวอุษณีษ์ จันทร์อํารุงP)
รวม
หมายเหตุ:

คณะกรรมการบริ ษทั
210,000
140,000
140,000
100,000
100,000
690,000

ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี ,--. (บาท)
คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ
ตรวจสอบ
กําหนดค่าตอบแทน
140,000
20,000
210,000
20,000
140,000
30,000

490,000

1)

P[,000
90,000

รวม
4.;,000
370,000
310,000
100,000
100,000
20,000
1,270,000

กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหารหรือพนักงานไม่ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษทั และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ได้แก่ นายนพชัย วีระมาน นายนันฑวัฒน์ คําเอม นางสาวสุนนั ทา ว่านวัฒน์ และนางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ G
2)
นางสาวอุษณีษ์ จันทร์อํารุง เป็ นพนักงานของบริษทั ฯ ตัง/ แต่วนั ที > มกราคม P>>U ดังนัน/ จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนภายหลังการเป็ นพนักงาน
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10.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร
ทีประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง/ ที P/P>>: เมือวันที 5 กันยายน 2557 ได้มมี ติอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการบริหาร
โดยค่าตอบแทนจะเป็ นค่าเบีย/ ประชุมคณะกรรมการบริหารตามจํานวนครัง/ ทีเข้าประชุมเท่านัน/ ซึงประธานกรรมการ
บริหารจะได้ค่าเบีย/ ประชุม V[,000 บาทต่อครัง/ ขณะทีกรรมการบริหารจะได้ค่าเบีย/ ประชุม P[,000 บาทต่อครัง/ ทัง/ นี/
ั บนั
กรรมการบริหารทีเป็ นผูบ้ ริหารหรือพนักงานของบริษทั ฯ จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร ซึงปจจุ
กรรมการบริหารทีไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารหรือพนักงานของบริษทั ฯ จะมีเพียงนายฟงั เม็ง ฮอย เท่านัน/
นอกจากนี/ บริษทั ฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารเป็ นเงินเดือน โบนัส เงินประจําตําแหน่ง เบีย/ เลีย/ ง เงิน
สมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยทีในปี 2557 บริษทั ฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารและกรรมการบริหาร ดังนี/
จํานวนกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร (ราย)
รวมค่าตอบแทน (บาท)

ปี 2557
7
7,895,807

10.4.3 ค่าตอบแทนอืน
เงินกองทุนสํารองเลีย/ งชีพ
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี องทุนสํารองเลีย/ งชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ P ของ
เงินเดือนแต่ละเดือน และบริษทั ฯ จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ P ของเงินเดือน ซึงในปี P>>: บริษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบ
ทุนกองทุนสํารองเลีย/ งชีพสําหรับผูบ้ ริหาร > ราย รวมเป็ นเงินทัง/ สิน/ 124,800 บาท
10.5

บุคลากร

บริษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการบริหารและการพัฒนาบุคลากร เพือให้คงไว้ซงบุ
ึ คลากรทีมีความรูค้ วามสามารถ
และประสบการณ์ อันจะเป็ นพืน/ ฐานทีเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของบริษทั ฯ
จํานวนพนักงานของบริษัทฯ และบริษทั ย่อย (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที VQ ธันวาคม P>>: มีทงั / สิน/ จํานวน
280 คน โดยมีค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคิดเป็ นจํานวนทัง/ สิ/นประมาณ OU.U, ล้านบาท ซึง
ค่าตอบแทนดังกล่าว เช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชชัน โบนัส เงินประจําตําแหน่ ง เบี/ยเลี/ยง เบี/ยขยัน เงิน
ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสํารองเลี/ยงชีพ และสวัสดิการอืนๆ เป็ นต้น ทัง/ นี/ จํานวนพนักงานในแต่ละสายงาน
ประกอบด้วย
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จํานวนพนักงาน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
93
18
18
20
7
3
2
10
109**
280

สายงานธุรกิจและการบริการลูกค้า
สายงานบัญชีและการเงิน
สายงานโลจิสติกส์
สายงานบริหารโรงงาน
ฝา่ ยทรัพยากรบุคคล
ฝา่ ยสารสนเทศเพือการบริหาร
ฝา่ ยจัดซือ/
อืนๆ*
บริษทั อินโนว์ กรีน โซลูชนั จํากัด
รวม

* อืนๆ ได้แก่ เลขานุ การบริษทั หน่ วยงานตรวจสอบภายใน แผนกวิจยั และพัฒนา หน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ แผนกเลขานุ การสํานักงาน
และตัวแทนฝา่ ยบริหาร QMR (Quality Management Representative)
** ส่วนใหญ่เป็ นพนักงานขายสินค้าตามห้างค้าปลีกสมัยใหม่

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา V ปี ทผ่ี านมา และมีนโยบายในการพัฒนา
บุคลากรอย่างสมําเสมอ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือเพิมพูนความรู้ ทักษะ และความชํานาญ รวมทัง/ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานในทุกระดับ ซึงนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษทั ฯ มีรายละเอียด ดังนี/
•
พัฒนาผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนือง เพือเพิมขีดความสามารถในการปฏิบตั งิ าน โดย
การส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรได้รบั การศึกษาต่อ การอบรม สัมมนา ดูงาน ทัง/ ภายในประเทศ
และต่างประเทศ
•
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (Training Road Map) สําหรับแต่ละตําแหน่ ง เพือให้บุคลากรมีสมรรถนะ
ตรงตามตําแหน่งงาน และมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทัง/ มีความเตรียมพร้อมสําหรับการสืบทอด
ตําแหน่ง
•
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการสอนงาน (Coaching) การฝึ กอบรมขณะปฏิบตั งิ าน (On the Job
Training)
•
สร้างจิตสํานึกของบุคลากรให้มกี ารปฏิบตั ิงานบนพื/นฐานของจริยธรรมและธรรมาภิบาล โดยการยก
ย่อง และส่งเสริมคนดี
•
ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมันในวัฒนธรรมองค์กร มีทศั นคติความเป็ นเจ้าของ มีจติ สํานึกในการทํางาน
ร่วมกัน การให้บริการทีดีและประทับใจแก่ลกู ค้าทัง/ ภายในและภายนอก
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