กฎบัตร
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คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

10 กุมภาพันธ์ 2557
ทบทวนและปรับปรุงเมือ่ วันที ่ 22 มิ ถนุ ายน 2561

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

บทนา

p.
co
.th
-

บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ฯ”) ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงควำมสำคัญของหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรทีด่ ขี องบริษทั จดทะเบียน และเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรบริษทั ในกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษทั จึงได้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรชุดย่อยขึน้ 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำร
สรรหำ และคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2552 ต่อมำ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2554 ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้รวมคณะกรรมกำรชุดย่อยทัง้ 2 ชุด เป็ นคณะกรรมกำรชุดย่อยชุดเดียว
คือ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และอนุมตั กิ ฎบัตรของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

ou

กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน (“กฎบัตรฯ”) นี้ ได้จดั ทำขึน้ เพื่อระบุถงึ โครงสร้ำงของ
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ระเบียบกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน หน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ตลอดจนกำรสรรหำกรรมกำรใหม่ เพื่อให้
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนสำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ ห้บรรลุวตั ถุประสงค์ของกำรจัดตัง้ คณะกรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนได้อย่ำงเหมำะสม
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อนึ่ ง กฎบัต รฯ นี้ ได้ ร ับ กำรอนุ ม ัติ จำกที่ ประชุ ม คณะกรรมกำรบริษั ท เมื่อวัน ที่ 10 กุ ม ภำพัน ธ์ 2557 โดย
คณะกรรมกำรบริษัทได้ ทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงของบริษัทฯ ตลอดจนกำรส่งเสริม
กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ขี องบริษทั ฯ อยู่เสมอ
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w

กฎบัตรฯ ทีไ่ ด้มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติมนี้ ให้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 22 มิถุนำยน 2561 เป็ นต้นไป

1

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน)

โครงสร้างของคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนประกอบด้วยสมำชิกซึ่งเป็ นกรรมกำรบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่ำ 3
ท่ ำน แต่ ไม่ เกิน 5 ท่ ำน โดยคณะกรรมกำรบริษัท เป็ น ผู้แ ต่ งตัง้ สมำชิก ในคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะต้องประกอบด้วยสมำชิกทีเ่ ป็ นกรรมกำรอิสระ
เป็ นส่วนใหญ่

2.

ให้ มีกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทน 1 ท่ ำน ท ำหน้ ำที่เป็ น ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน โดยคณะกรรมกำรบริษัทหรือสมำชิกคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนเป็ นผู้แต่งตัง้
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

3.

กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทนมีวำระกำรดำรงต ำแหน่ งครำวละ 3 ปี กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทนทีพ่ น้ จำกตำแหน่งอำจได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษทั ให้กลับเข้ำดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

4.

กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน พ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
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4.1. ครบกำหนดตำมวำระ

w

4.3. ตำย

w

4.2. ลำออก

w

4.4. พ้น หรือออกจำกตำแหน่งกรรมกำรบริษทั ด้วยเหตุทร่ี ะบุไว้ในข้อบังคับบริษทั
เมื่อกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนพ้นจำกตำแหน่ งก่อนครบวำระ คณะกรรมกำรบริษัทอำจแต่งตัง้
กรรมกำรทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมำะสมเป็ นกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนแทนตำแหน่งทีว่ ่ำงลง

6.

ให้ มีเลขำนุ ก ำรของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทน เพื่อ ช่ ว ยเหลือ กำรปฏิบ ัติ ห น้ ำ ที่ ข อง
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
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5.

2

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

ระเบียบการประชุมคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะต้องจัดให้มกี ำรประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทนอย่ำงน้อยปี บญ
ั ชีละ 2 ครัง้ และเพิม่ เติมตำมควำมเหมำะสมและสมควร

2.

องค์ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้วยจำนวนผูเ้ ข้ำประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึ่ง
ของสมำชิกในคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนทัง้ หมด

3.

ในกรณีทป่ี ระธำนคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ ำทีไ่ ด้
ให้กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนทีม่ ำประชุมเลือกกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนคนหนึ่ง
เป็ นประธำนในทีป่ ระชุม

4.

กำรวินิจฉัยชีข้ ำดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้ำงมำก ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่
อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ ำด
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3

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน)

หน้ าทีและ
แ่ ละความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน มีหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ ดังนี้

p.
co
.th
-

1. พิจ ำรณำและให้ ค วำมเห็น ในเรื่อ งโครงสร้ำ งคณะกรรมกำรบริษั ท อัน ได้ แ ก่ ขนำดและองค์ป ระกอบของ
คณะกรรมกำรบริษทั ทีค่ วรจะเป็ น เมื่อพิจำรณำตำมขนำดและกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษทั ฯ เปรียบเทียบกับขนำด
และองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษทั ในปั จจุบนั รวมทัง้ พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของกรรมกำรอิสระแต่ละคน
เพื่อปรับเปลีย่ นองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษทั ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของบริษทั ฯ
2. กำหนดวิธแี ละหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำร โดยพิจำรณำจำก

คุณสมบัตขิ องกรรมกำรทีเ่ หมำะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และเป็ นไปตำม
โครงสร้ำง ขนำด และองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษทั ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั กำหนดไว้ ตลอดจน
ควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัท (Board Diversity) และคุณสมบัติของกรรมกำรที่
จำเป็ นและยังขำดอยู่ในคณะกรรมกำรบริษทั (Board Skill Matrix)

-

ควำมเหมำะสมของควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมเชีย่ วชำญ กำรอุทศิ เวลำของกรรมกำร รวมถึงคุณสมบัตติ ำม
กฎหมำยหรือข้อกำหนดของหน่วยงำนรำชกำร

w
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3. สรรหำผูม้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรทีม่ คี ุณสมบัตสิ อดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัตทิ ก่ี ำหนดไว้
ในกรณีทก่ี รรมกำรต้องออกจำกตำแหน่งตำมวำระ เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมเห็นชอบและนำเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั แิ ต่งตัง้

-

ในกรณี ท่ีมีกรรมกำรพ้น จำกต ำแหน่ งโดยเหตุ อ่นื ใด (นอกจำกกำรออกจำกต ำแหน่ งตำมวำระ) เพื่อให้
คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมกำรใหม่แทนตำแหน่งกรรมกำรทีว่ ่ำงลง

-

ในกรณี ท่ตี ้องแต่ งตัง้ กรรมกำรใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้
คณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมเห็นชอบและนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั แิ ต่งตัง้

-F
or

w

-

4. พิจำรณำโครงสร้ำง จำนวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนทุกประเภท ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั
เงินทีเ่ หมำะสม ให้แก่ ประธำนกรรมกำร กรรมกำรบริษทั และสมำชิกในคณะกรรมกำรชุดย่อย โดยทบทวนควำม
เหมำะสมของหลักเกณฑ์ทใ่ี ช้อยู่ในปั จจุบนั พิจำรณำเปรียบเทียบกับข้อมูลกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษทั อื่นทีอ่ ยู่
ในอุตสำหกรรมเดียวกันกับบริษทั ฯ และบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยทีม่ มี ูลค่ำตลำด
(Market Capitalization) ใกล้เคียงกับบริษทั ฯ เพื่อจูงใจและรักษำไว้ซง่ึ กรรมกำรทีม่ คี ุณประโยชน์กบั บริษทั ฯ และ
นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อให้ควำมเห็นชอบและนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ

4

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
5. สรรหำผูม้ ำดำรงตำแหน่ งผูบ้ ริหำรระดับสูง (ตำแหน่ งประธำนคณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ่
รองกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ่ และผูอ้ ำนวยกำรใหญ่) ทีม่ คี ุณสมบัตอิ ย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
- มีคุ ณ สมบัติถู ก ต้อ งและไม่ มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยหลักทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ กฎระเบีย บ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ และหน่วยงำนกำกับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง และกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ขี องบริษทั ฯ

p.
co
.th
-

- มีคุณสมบัติท่ีเหมำะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสยั ทัศน์ ในกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรขนำดใหญ่ มีภำวะผูน้ ำ ควำมเหมำะสมของควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมเชีย่ วชำญ และสำมำรถ
อุทศิ เวลำของตนในในกำรทำงำนให้กบั บริษทั ฯ ได้อย่ำงเต็มที่ทงั ้ ในประเทศและต่ำงประเทศในฐำนะผูบ้ ริหำร
ระดับสูงของบริษทั ฯ

.b
ts

gr

ou

6. พิจำรณำเกณฑ์ในกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของประธำนคณะกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่
และนำเสนอผลกำรประเมินตำมเกณฑ์นนั ้ ๆ ให้คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ตลอดจนนำเสนอ
โครงสร้ำ ง จ ำนวน และรูป แบบกำรจ่ำ ยค่ำ ตอบแทนของประธำนคณะกรรมกำรบริห ำร และกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรใหญ่ ทงั ้ ระยะสัน้ และระยะยำว ที่สอดคล้องกับผลกำรประเมินกำรปฏิบตั งิ ำนเพื่อให้คณะกรรมกำร
บริษทั พิจำรณำอนุ มตั ติ ่อไป รวมถึงกำหนดและกำกับดูแลให้มกี ำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนและระบบกลไกกำร
จ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทนและสวัส ดิก ำรต่ ำ ง ๆ แก่ พ นั ก งำนทุ ก ระดับ ตำมโครงสร้ำ งค่ ำ ตอบแทนและสวัส ดิก ำรที่
คณะกรรมกำรบริษทั กำหนด

w

w

7. พิจำรณำจัดทำแผนกำรพัฒนำกรรมกำรเพื่อพัฒนำควำมรูก้ รรมกำรปั จจุบนั และกรรมกำรเข้ำใหม่ ให้เข้ำใจธุรกิจ
ของบริษัทฯ บทบำทหน้ำที่ของกรรมกำร และพัฒนำกำรต่ำง ๆ ที่สำคัญ รวมถึงพิจำรณำกำหนดแนวทำงใน
กำรปฐมนิเทศกรรมกำรเข้ำใหม่
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8. พิจ ำรณำควำมเหมำะสมและเงื่อ นไขต่ ำง ๆ เกี่ยวกับ กำรเสนอขำยหุ้น ใบสำคัญ แสดงสิท ธิท่ีจะซื้อ หุ้น หรือ
หลักทรัพย์อ่นื ให้แก่กรรมกำรและพนักงำน เพื่อช่วยจูงใจให้กรรมกำรและพนักงำนปฏิบตั ิหน้ำที่เพื่อให้เกิด
กำรสร้ำงมูลค่ำเพิม่ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในระยะยำว และเพื่อสำมำรถรักษำบุคลำกรทีม่ คี ุณภำพได้อย่ำงแท้จริง ภำยใต้
เกณฑ์ทเ่ี ป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้
9. รำยงำนผลกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ่อคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
10. ประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนประจำปี และรำยงำนผลกำรประเมิน
ต่อคณะกรรมกำรบริษทั
11. แต่ งตัง้ คณะท ำงำนเพื่อ ช่ ว ยเหลือ กำรปฏิบ ัติงำนต่ ำง ๆ ของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำตอบแทน
ตลอดจนแต่งตัง้ ที่ปรึกษำอิสระทีม่ คี วำมรูค้ วำมเชีย่ วชำญ เพื่อให้คำปรึกษำและให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือ
กำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
12. ปฏิบตั กิ ำรอื่นใดในเรื่องที่เกีย่ วข้องกับกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
และปฏิบตั กิ ำรใด ๆ ตำมทีก่ ำหนดโดยกฎหมำยหรือข้อกำหนดของหน่วยงำนรำชกำร
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การสรรหากรรมการใหม่
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ในกรณีสรรหำกรรมกำรใหม่ของบริษทั ฯ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะทำหน้ำทีส่ รรหำบุคคล
เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแต่งตัง้ หรือเพื่อเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุน้ พิจำรณำแต่งตัง้ (แล้วแต่กรณี)
โดยหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรใหม่จะคำนึงถึงโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษทั ซึง่ จะประกอบด้วยกรรมกำรใน
จำนวนทีเ่ หมำะสมกับขนำดและกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร
(Board Diversity) ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เชือ้ ชำติ ศำสนำ ถิน่ กำเนิด และเพศ เป็ นต้น ควำมเหมำะสมของคุณสมบัติ
และทักษะของกรรมกำรที่จำเป็ นและยังขำดอยู่ในคณะกรรมกำรบริษัท โดยกำรจัดท ำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนด
คุณสมบัตขิ องกรรมกำรทีต่ อ้ งกำรสรรหำ
มีคุณสมบัตถิ ูกต้องและไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจำกัด กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับของบริษทั ฯ และหน่ วยงำนกำกับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง และกำรกำกับดูแลกิ จกำรทีด่ ี
ของบริษัทฯ และในกรณีท่เี ป็ นกำรสรรหำบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ งกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ บุคคลดังกล่ำว
ต้องมีคุณสมบัตติ ำมนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษทั ฯ และกรณีกรรมกำรตรวจสอบ จะต้องมีคุณสมบัตเิ พิม่ เติม
เป็ นไปตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด

2.

เป็ นผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมเชีย่ วชำญทีห่ ลำกหลำยอันเป็ นประโยชน์
ต่อกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ

3.

มีควำมเป็ นอิสระ ปฏิบตั หิ น้ำทีก่ รรมกำรด้วยควำมระมัดระวัง มีควำมซื่อสัตย์ มีสุขภำพร่ำงกำยทีแ่ ข็งแรงและ
จิตใจทีส่ มบูรณ์ สำมำรถทุ่มเทในกำรทำงำนให้กบั บริษทั ฯ ได้อย่ำงเต็มที่

4.

มีประวัตกิ ำรทำงำนทีด่ ี ไม่ประกอบกิจกำรหรือเป็ นหุน้ ส่วนในห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จำกัดควำม
รับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็ นกรรมกำรของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหำชนอื่นที่ประกอบกิจกำรอันมี
สภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทรำบก่อนที่
จะมีมติแต่งตัง้ ตลอดจนได้ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
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1.

ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน จะพิจำรณำสรรหำบุคคลทีจ่ ะมำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรของ
บริษทั ฯ จำกกำรแนะนำของกรรมกำรอื่นในบริษทั ฯ กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรโดยผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ฯ กำรสรรหำโดยทีป่ รึกษำภำยนอก (Professional Search Firm) กำรสรรหำจำกฐำนข้อมูลกรรมกำร (Director
Pool) ของหน่ วยงำนต่ ำง ๆ หรือกำรสรรหำโดยกระบวนกำรอื่น ๆ ที่คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
เห็นสมควรและเหมำะสม

6

