
การก�ากับดูแลกิจการ

1. นโยบายเก่ียวกับการก�ากบัดแูลกิจการท่ีด ี (Corporate  
Governance)

กลุม่บรษิทัฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ว่ีา
เป็นส่ิงส�าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้มี
ประสทิธภิาพและมกีารเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื ซึง่จะน�าไปสูป่ระโยชน์
สูงสุดต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย ต้ังแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น  
และผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ๆ ดงันัน้คณะกรรมการบรษิทัจงึได้เหน็ควรให้มี 
การจดัท�านโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีึน้ โดยครอบคลมุเนือ้หา 
หลักการส�าคญัตัง้แต่โครงสร้าง บทบาท หน้าท่ี และความรบัผดิชอบ 
ของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหาร 
อย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการบริหารองค์กรท�าให้เกิดความเช่ือมั่นว่าการด�าเนินงานใดๆ  
ของกลุม่บรษิทัฯ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุ
ของผูถ้อืหุน้และผู้มส่ีวนได้เสียทกุฝ่าย

คณะกรรมการบรษิทัได้ให้ความส�าคญัต่อการปฏิบตัติามหลกัการก�ากับ
ดแูลกจิการท่ีด ี โดยครอบคลมุหลกัการส�าคัญตามหลกัการก�ากบัดแูล
กจิการ (Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นซ่ึงอาจไม่จ�ากัดเฉพาะ 
สิทธิที่กฎหมายก�าหนดไว้ ไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิด 
หรอืลดิรอนสทิธิของผู้ถอืหุน้ และส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สิทธิของตน 
โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู ้ถือหุ ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ ้น  
การมีส่วนแบ่งก�าไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ 
อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม 
ผู ้ถือหุ ้นเพื่อแต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู ้สอบบัญชี  
และเรือ่งทีม่ผีลกระทบบรษิทัฯ เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การก�าหนด
หรือการแก้ไขข ้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  
การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติต ่อผู ้ถือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The 
Equitable Treatment of Shareholders)

บรษิทัฯ มีนโยบายจดัการให้ผูถ้อืหุ้นทกุราย ทัง้ผูถ้อืหุ้นท่ีเป็นผูบ้รหิาร 
และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และทั้งผู้ถือหุ้น 
รายย่อย รวมทั้งผู ้ถือหุ ้นต่างชาติได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน 
และเป็นธรรม 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัในการดแูลและค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสยี
ทุกกลุ่ม โดยในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ยังได้ค�านึงถึง 
สทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายโดยก�าหนดนโยบายและแนวปฎบิตัต่ิอ
ผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่าง ๆ รวมถึง พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า  
เจ้าหนี ้สงัคม และชุมชน ตลอดจนก�าหนดนโยบายเกีย่วกับสิง่แวดล้อม 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure  
and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญ 
ทีเ่กีย่วข้องกับบรษัิทฯ และ/หรอืบริษทัย่อย ท้ังข้อมลูทางการเงนิและ
ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา  
และโปร่งใส ตามหลกัเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ตลอดจนข้อมลูอืน่ๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ 
ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย 
ของบริษัทฯ
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หมวดท่ี 5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities 
of the Board of Directors)

(1) โครงสร้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทมีจ�านวนอย่างน้อย 5 คน โดยมี
กรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด 
และมีจ�านวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งสอดคล้องกับ
เกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรพัย์ ทัง้นี ้คณะกรรมการของบรษัิทเป็นผูท้รงคุณวุฒิ
จากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งด้านธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึ่ง
เกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ

(2) คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวน  
4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกล่ันกรองการด�าเนินงานภาย
ใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าทีท่ีก่�าหนดไว้ อนัจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการท�างานของคณะกรรมการบริษัท 

(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(3.1)  นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์มุ ่งมั่นในอันท่ีจะรักษาและคงไว้ซึ่ง
มาตรฐานระดับสูงของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทฯ  
โดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่สอดคล้องกับหลักการ 
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555  
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้น�าหลักจรรยา
บรรณในการด�าเนนิธรุกิจ ซึง่ได้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการ
บริษัท และได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรให้เป็นที่เข้าใจมาใช้
และถือปฏิบัติเรื่อยมา 
(3.2)  จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
บริษัทฯ ได้จัดท�าคู่มือจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจซึ่งได้รับ
อนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัและก�าหนดให้กรรมการผูบ้รหิาร
พนกังานปฏบัิตติามโดยเคร่งครดัรวมทัง้ได้ประชาสมัพนัธ์ทัว่ทัง้
องค์กรให้เป็นที่เข้าใจ
(3.3)  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การท�ารายการระหว่างบรษิทัฯ กบับคุคลใดทีเ่กีย่วโยงกนัอนัอาจ
น�ามาซึง่ผลประโยชน์ทีข่ดัแย้งกนัได้น้ัน จะต้องผ่านการพจิารณา
อย่างถี่ถ้วนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และหากเป็นรายการ
ระหว่างกันท่ีส�าคัญการเข้าท�ารายการน้ันต้องได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทัง้นีข้ึน้อยูกั่บลกัษณะและขนาดของรายการตามข้อก�าหนดของ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน กรรมการ หรือผู้บริหารบริษัทฯ 
ท่านใดที่มีส ่วนได้เสีย หรือมีส่วนเก่ียวข้องจะไม่เข้าร่วม 
ในกระบวนการตัดสินใจรายการดังกล่าว

(3.4)  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของระบบการควบคุมภายใน 
ที่มีประสิทธิผลโดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให ้
คณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าที่สอบทานระบบควบคุม
ภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ  
มีระบบการควบคุมภายใน (ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ  
คือ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อมด้านการบริหารความเสี่ยง 
ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้านระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และด้านระบบการติดตาม)  
ที่เพียงพอและรายงานคณะกรรมการบริษัท
(3.5)  ช่องทางการแจ้งเบาะแส
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแนวทางการด�าเนินการท่ีชัดเจน 
กับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียผ่าน Website 
ของบริษัทฯ ในหัวข้อร้องเรียนทุจริต (www.sermsang.com) 
หรือรายงานตรงต่อบริษัทฯ โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแส
ก�าหนดให้ผ่านหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ เพือ่ให้
รายงานต่อกรรมการอสิระหรอืกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ 
เพือ่ให้มกีารตรวจสอบข้อมลูตามกระบวนการทีบ่รษิทัฯ ก�าหนด
ไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ
(3.6)  ก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบรษัิทก�าหนดนโยบายด้านการบรหิารความเสีย่ง 
(Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร 
โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให ้
คณะกรรมการทราบเป็นประจ�า 
(3.7)   การก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อย และ/หรอื
บริษัทร่วม
ในการก�ากับดูแลกิจการการด�าเนินธุรกิจในลักษณะ Holding  
ของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญในการก�าหนดแนวทาง 
การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ไว้ในนโยบายการลงทุน การก�ากับดูแลการด�าเนินงานและการ
บริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการบริษัท และบุคคลท่ีได้รับ 
มอบหมายซึ่งเป็นผู ้มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ  
เข้าเป็นตัวแทนของบริษัทเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ เพื่อก�ากับดูแล 
การบริหารจัดการและรายงานผลการด�าเนินงานให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาสโดยสัดส่วนตัวแทน
ของบริษัทฯ ท่ีเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและ
บรษิทัร่วมอย่างน้อยจะเป็นไปตามสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ
ในบริษัทดังกล่าว นอกจากนั้นการก�าหนดนโยบายที่ส�าคัญและ
การออกเสียงในวาระที่ส�าคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
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2. โครงสร้างกรรมการของบริษทัฯ

โครงสร้างกรรมการของบรษิทัฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบรษิทั  
และคณะกรรมการชุดย่อยร่วมทั้งสิ้น 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา 
และพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารโดยคณะกรรมการ
บรษิทัได้มกีารอนมุตั ิ ขอบเขต อ�านาจ หน้าท่ี และความรบัผดิชอบ 
ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชดัเจน เช่น

ขอบเขต อ�านาจ หน้าที ่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิทั
1) ปฏิบติัหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบังคบัของ 

บริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ 
บรษิทัฯ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซือ่สตัย์
สจุรติ

2) พิจารณาก�าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์
กลยทุธ์ทางธรุกิจ ทศิทางของธุรกจิ นโยบายทางธุรกจิ เป้าหมาย 
แนวทาง แผนการด�าเนนิงาน และงบประมาณของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย ตามทีค่ณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจดัการจดัท�า

3) ก�ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบรหิาร ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที ่
ดงักล่าว เพือ่ให้เป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัของ 
บรษิทัฯ ก�าหนด

4) ตดิตามผลการด�าเนินงานของบริษทัฯ และบรษิทัย่อย และ/หรอื 
บรษัิทร่วม อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการด�าเนนิงานและ
งบประมาณของบริษทัฯ 

5) ด�าเนนิการให้บรษัิทฯ และบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษัิทร่วมน�าระบบ
งานบญัชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพมาใช้ รวมทัง้จดัให้มรีะบบ
ควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน

6) จัดให้มีการท�างบดุลและงบก�าไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดรอบป ี
บญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และลงลายมอืชือ่เพือ่รบัรอง 
งบการเงินดังกล ่าวเพื่อน�าเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นใน 
การประชุมสามญัประจ�าปีเพือ่พิจารณาอนุมัติ

7) พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบ 
บัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและพิจารณาค่าตอบแทนที่ 
เหมาะสม ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอก่อนน�าเสนอต่อ 
ทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ในการประชุมสามญัประจ�าปีเพ่ือพิจารณาอนมุติั

8) จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบาย 
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ  
มคีวามรับผิดชอบต่อผู้มส่ีวนเก่ียวข้องทกุกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

9) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติ 
ต้องห้ามตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด  
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี 
การแก้ไขเพิม่เติม) รวมถงึ ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรอืระเบยีบ 
ทีเ่กีย่วข้อง เข้าด�ารงต�าแหน่ง ในกรณีทีต่�าแหน่งกรรมการว่างลง

เพราะเหตอุืน่นอกจากออกตามวาระ และพจิารณาให้ความ
เหน็ชอบแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ และการ
ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพือ่พจิารณาอนมุตัิ

10) แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย รวมถงึคณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง หรือคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ใด 
และก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว 
เพือ่ช่วยเหลอืและสนบัสนนุการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ

11) พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซ่ึงมี
อ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้

12) พิจารณาแต่งต้ังผู้บริหารตามค�านิยามที่ก�าหนดโดยคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุนและเลขานุการบริษัทรวมทั้ ง
พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าวตามที่เสนอ
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

13) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความ
จ�าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

14) ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตร
สัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการและผู้บริหารนั้น

15) ดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และปกป้องผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่าย

16) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายใน  
4 เดือน นับแต่วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ

17) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ สามเดือน

18) จัดท�ารายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบใน
การจัดท�าและการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท 
ย่อยเพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา และน�าเสนอต่อ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

19) ก�ากับและดูแลการบริหารจัดการและด�าเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบายต่างๆ ของบริษัท ซึ่งรวม
ถึงแต่ไม่จ�ากัดเฉพาะ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใน
บริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องด�าเนินการเพ่ือให้
ม่ันใจได้ว่า  กรรมการในบริษัทย่อยท่ีได้รับการเสนอช่ือหรือแต่ง
ต้ังโดยบริษัทฯ รับทราบและจะปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ของ 
บริษัทฯ กฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การท�ารายการ
ท่ีเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินท่ีส�าคัญ 
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น รวมทั้งจัดให้มีระบบการ 
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ เพียงพอและ
เหมาะสม

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 071




