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FA & การเตรยีม CG บ IPO: เนน้ compliance & กลไกตรวจสอบ

บอรด์

ม ีกก. อสิระ & AC ตาม
เกณฑ ์แนะน าใหเ้ขา้

อบรม

ก.ล.ต. 

พจิารณาค าขอ ตรวจสอบ
การท างาน FA & บ. IPO

ระบบควบคมุภายใน

ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์ระบบ ความ
พรอ้มของบคุลากร CFO 
มคีณุสมบตัติามทีก่ าหนด

งบการเงนิ & การเปิดเผย
ขอ้มลู

ประสานงานผูส้อบ 
สอบทานเอกสารภายในให ้
มั่นใจวา่ งบการเงนิ การ
เปิดเผยขอ้มลูน่าเชือ่ถอื
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CG Development

บงัคบัใชก้ฎหมาย

ไมท่ าผดิ

สรา้งความ
นา่เชือ่ถอื

ม ีCG ทีเ่นน้กไกล
ก ากบั ตดิตาม
ภายใน สรา้งความ
รับผดิชอบโปรง่ใส

มกีลไกขบัเคลือ่น
สรา้งประโยชน์
รว่มกนั

สรา้งคณุคา่
อยา่งย ัง่ยนื

มคีวามรับผดิชอบ
ตอ่สงัคม 
สิง่แวดลอ้ม

สนใจ เป็นธรรม
กบัรอบขา้ง
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เมือ่พดูถงึสงัคม สิง่แวดลอ้ม เรามกันกึถงึ………
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ไมท่ าผดิกม. ดา้นสงัคม สิง่แวดลอ้ม 

เป็นหนา้ทีฝ่่ายจัดการ

CSR projects

เป็นเรือ่ง บ. ใหญ ่ท า sustainability report

E S G เป็นเรือ่งคนด ีไมเ่กีย่วธรุกจิ
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Road Of Success to Sustainability



World Economic 
Forum Global 

Risks Perception 
Survey 2016 

via WEF Global 
Risks Report 2017
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What factors 
drive valuation of 
your company 
today?  

Can it drive your 
long-term 
performance and 
valuation?
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Market 
Value: 

Tangible  vs. 
Intangible 
assets

Some Prediction
40% of Fortune 500 
Companies gone by 2020
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Sources of Intangible Value

• Strategy – long term value creation

• Reputation – perceptions of stakeholders

• Supply chain – legitimacy of operations

• Human rights – child labour

• Stakeholder relationships – civil society

• Positive and negative impacts on triple context

• The quality of governance of the organization

• How does the company make its money?

Source: from Prof Mervyn King’s presentation 10



Paradigm Shift

Shareholders focus Stakeholders centric

• Max shareholders’ wealth

• Short-term financial focus, 
corporate success = share price

✓ Sustainable company’s health

✓ Long term sustainable value 
creation

Corporate governance with shareholders centric is not enough.

11



Governance Outcomes

Building 
Confidence

Creating 
sustainable 

value

1. Performance w/ LT 
perspective

2. Responsible business

3. Good corporate citizen

4. Corporate resilience

CG Principle 2012 CG Code 2017

1. Respect SH Rights

2. Equitable treatment

3. Role of stakeholders

4. Disclosure

5. Board responsibilities
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WHY

WHAT

CG: CG principles focusing on board’s 
structure & functioning

CSR: Responsible on ESG issues

Anti-corruption: CAC certified

CG Code
• focusing on board’s roles 
• integrating CG & ESG into business 

for sustainable value creation

HOW

Application: Comply or explain 

Reports: Annual report, voluntary SD 
reports

Assessments: CGR, THSI, CAC and 
other awards, disclosed in company 
profile, analyst reports

Application: Apply or explain 

Reports: same or Integrated Report

Assessments: same + board’s self 
evaluation for appropriate application

Summary CG Principle 2012 vs. CG Code 2017
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แนวคดิในการออก CG Code

เคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้

คกก. รับผดิชอบ

เคารพสทิธ ิStakeholders

โปรง่ใส เปิดเผย

รักษาสิง่แวดลอ้ม

Anti-corruption

สรา้งคณุคา่รว่มกนั
อยา่งยั่งยนื

เป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหุน้

Market Discipline

Fair treatment
& respect SH right,

Disclosure

Regulatory Discipline
14



หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560  

หลกัการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ี

1 

2 

3

4

5

6

7

8

ก าหนดวตัถปุระสงค ์เป้าหมาย
หลกัของกจิการ
ทีเ่ป็นไปเพือ่ความย ัง่ยนื 

เสรมิสรา้งคณะกรรมการ
ทีม่ปีระสทิธผิล 

สรรหาและพฒันาผูบ้รหิาร
ระดบัสงู และการบรหิาร
บคุลากร  

สง่เสรมินวตักรรม และการประกอบธุรกจิ
อยา่งมคีวามรบัผดิชอบ

ดแูลใหม้รีะบบควบคมุภายใน
และการบรหิารความเสีย่ง
ทีเ่หมาะสม  

รกัษาความนา่เชือ่ถอื
ทางการเงนิ และ
การเปิดเผยขอ้มลู 

สนบัสนุนการมสีว่นรว่ม
และการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ 

ตระหนกัถงึบทบาทและความรบัผดิชอบในฐานะ
ผูน้ าองคก์ร ทีส่รา้งคณุคา่ใหแ้กก่จิการอยา่งย ัง่ยนื 
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ตระหนกัถงึบทบาทความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์ร

1.1 คกก. เขา้ใจบทบาทผูน้ าทีร่ับผดิชอบตอ่การก ากบัดแูลกจิการ ซึง่รวมถงึ 

(1) การก าหนดเป้าหมาย วัตถปุระสงค ์ 

(2) การก าหนดกลยทุธ ์มาตรการด าเนนิการ และ 

(3) การตดิตามดแูล เปิดเผยขอ้มลู

1.2 การบรหิารกจิการควรเป็นไปเพือ่การสรา้งคณุคา่ใหก้จิการอยา่งยั่งยนื 

(1) มผีลประกอบการ/สรา้งคณุคา่กจิการทีด่ใีนระยะยาว 

(2) มจีรยิธรรม และมคีวามรับผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้ & ผูม้สีว่นไดเ้สยี 

(3) เป็นประโยชน ์/ลดการสรา้งผลกระทบทางลบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม

(4) สามารถปรับตัวได ้ภายใตค้วามเปลีย่นแปลงตา่งๆ 

1.3 คณะกรรมการตอ้งดแูลใหม้ั่นใจวา่ กรรมการและผูบ้รหิารปฏบิตัหินา้ที่

ดว้ยความระมัดระวัง (Duty of care) ซือ่สตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) 

1
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เรือ่งทีค่วรดแูลใหม้กีาร
ด าเนนิการ

เรือ่งทีด่ าเนนิการรว่มกบั
ฝ่ายจัดการ

เรือ่งทีค่วรใหฝ่้าย
จัดการเป็นผูด้ าเนนิงาน

1.ก าหนดเป้าหมายและ
แนวคดิหลกัขององคก์ร 
(Build central ideas)

2. โครงสรา้ง และการท า
หนา้ทีข่อง คกก./กก.

3. การสรรหา พัฒนา
คา่ตอบแทน ประเมนิผล 
CEO

4. โครงสรา้งคา่ตอบแทนที่
เหมาะสม

5. การสรา้งคา่นยิม จรยิธรรม
ขององคก์ร และบคุลากร

1. กลยทุธ ์& แผน

2. การบรหิารความเสีย่ง

3. วงเงนิ & ขอบเขตการมอบ
อ านาจใหฝ่้ายจัดการ 

4. แผนการจัดสรรทรัพยากรและ
งบประมาณ

5. นโยบายการบรหิารบคุคล

6. การตดิตามและประเมนิผล

7. การเปิดเผยขอ้มลู

1. การบรหิารงานตาม
นโยบายที ่คกก. 
ก าหนด

2. การจัดซือ้จัดจา้ง

3. การรับบคุลากรเขา้
ท างาน

1.4 ก าหนดขอบเขตการมอบหมายหนา้ทีอ่ยา่งชดัเจน 
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ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย
ทีเ่ป็นไปเพือ่การสรา้งคณุคา่อยา่งย ัง่ยนื

Vision / 
Purpose

Why we exist?

Who we want to serve?

How we compete and sustain?

Value / 
Principles

How we decide?
Accountability, Transparency, 
Integrity, Care & Share

เป้าหมาย กลยทุธ์
ระยะกลาง-สัน้

เป้าหมายทีย่ั่งยนื
สรา้งคณุคา่รว่ม

ตวัชีว้ัด & 
incentives
ทีเ่หมาะสม

ก าหนดเป้าหมาย วตัถปุระสงคห์ลกัทีส่รา้งคณุคา่
อยา่งยั่งยนื  สรา้ง culture, business model 

+ ปัจจัยภายนอก – ภายใน
+ นวัตกรรม

2
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Source:  Rolls-Royce (2016) Annual Report. 19



Business Model

Source:  Rolls-Royce (2016) Annual Report. 20



Source:  Rolls-Royce (2016) 
Annual Report.
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Source:  Rolls-Royce (2016) Annual Report. 22



Source:  Rolls-Royce 
(2016) Annual Report.
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เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีเ่อ ือ้ตอ่
การบรรลผุล (Strengthen Board Effectiveness)

 “คณะกรรมการ” ทีเ่อือ้ตอ่การบรรลเุป้าหมาย
• โครงสรา้ง/ คณุสมบตั ิ/การสรรหา

• การพัฒนา การจัดการ

• การประเมนิผลรายคณะ/รายคน

• บทบาทหนา้ทีข่องประธานกรรมการ

• ดแูลใหค้ณะกรรมการปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

• กรรมการชว่ยสง่เสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รทีด่ ีมจีรยิธรรม

• ก าหนดวาระการประชมุรว่มกบั CEO ดแูลใหเ้รือ่งส าคญัไดน้ าเขา้เป็นวาระ

• จัดสรรเวลาประชมุเพยีงพอใหก้รรมการอภปิราย และพจิารณาไดร้อบคอบ

• เสรมิสรา้งความสมัพันธอ์นัดรีะหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

 ความอสิระของประธานจากฝ่ายจัดการ

 แยกประธาน – CEO

 ถา้ไมแ่ยกชดัเจน ควรตัง้กรรมการอสิระคนหนึง่รว่มก าหนดวาระ
การประชมุ หรอืมกีรรมการอสิระเกนิครึง่

3

Issues Discussed:

Board Diversity
Women on board
Board development
Result after evaluation
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สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงู 
และดแูลโครงสรา้งการบรหิารบคุลากร 

 ดแูลให ้CEO ท าหนา้ทีเ่หมาะสม ม ีsuccession plan  

 ดแูลโครงสรา้งคา่ตอบแทน (compensation architecture)

 ท าความเขา้ใจโครงสรา้งความสมัพันธข์องผูถ้อืหุน้ทีอ่าจมี
ผลกระทบตอ่อ านาจการควบคมุหรอืการบรหิารจัดการ 

 ตดิตามดแูลใหม้กีารบรหิารทรัพยากรบคุคลใหม้คีวามรู ้
ความสามารถทีเ่หมาะสม และควรดแูลใหพ้นักงานมคีวามรู ้
ความเขา้ใจในการบรหิารจัดการเงนิดว้ย

4

Issues Discussed:

- Succession plan in
family business

- Remuneration 
structure

- Culture & Talent 
management 
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โครงสรา้งคา่ตอบแทน
แนวคดิ

Value creation is achieved when individuals with decision rights have 
the right incentives to make value oriented decision

Source: Hewitt Associations, 1982-2012 26



Source:  Rolls-Royce (2016) 
Annual Report.

27



สง่เสรมินวตักรรม และการประกอบธรุกจิอยา่งรบัผดิชอบ

 Innovation ทีส่รา้งคณุคา่รว่ม 

 ดแูลใหฝ่้ายจัดการ cascade กลยทุธ ์เป็นแผนด าเนนิการ 
ทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายทางธรุกจิ และรับผดิชอบ เป็นธรรม
ตอ่ผูเ้กีย่วขอ้ง

 การดแูลใหฝ่้ายจัดการจัดสรร จัดการ ทรัพยากรใหส้อดคลอ้ง      
สมัพันธก์นั ไปในทศิทางทีจ่ะท าใหอ้งคก์รบรรลเุป้าหมายได ้
โดยดแูบบ end-to-end ค านงึถงึปัจจัยทกุดา้น (6 capital)

 IT Governance

 การน ามาใชอ้ยา่งเหมาะสม

 Cyber security

5

Issues Discussed:

- Culture for innovation

- Cyber security
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ดแูลใหม้รีะบบควบคมุภายใน
และการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม    

• การบรหิารความเสีย่ง และระบบควบคมุภายใน ทีจ่ะท าใหบ้รรลุ
วตัถปุระสงค ์และเป็นไปตามกฎหมาย

• ม ีAC ดแูลความเพยีงพอของระบบ  

• การจัดการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เชน่  การดแูลขอ้มลูลับ
เพือ่ไมใ่หเ้กดิขอ้มลูร่ัวไหล และมรีะบบในการรักษาความลับ 

• การตอ่ตา้นคอรรั์ปชนั 

• การชีเ้บาะแส / การจัดการขอ้รอ้งเรยีน                    

6

Issues Discussed:

Risk management –
power of 4
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 ดแูลใหร้ายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูถกูตอ้ง 
เพยีงพอ

- มบีคุลากรทีม่คีณุภาพเหมาะสม

- พจิารณาปัจจัย ขอ้มลูตา่งๆ กอ่นเห็นชอบ  

 ดแูลความเพยีงพอของสภาพคลอ่งทางการเงนิและความสามารถ
ในการช าระหนี ้

 กรณีกจิการประสบปัญหาทางการเงนิ ดแูล แกไ้ขโดยค านงึถงึ
ความเป็นธรรมตอ่เจา้หนีแ้ละผูถ้อืหุน้

 พจิารณาจัดท ารายงานความยัง่ยนืตามความเหมาะสม 

รกัษาความนา่เชือ่ถอื
ทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู

7

Issues Discussed:

Increasing use of 
integrated report
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แนวโนม้มการเปิดเผยขอ้มลู: Beyond Financial & Sustainability Report

Each critical but not enough,
divorced from reality

Integrated 
Report

Integrating financial & 
sustainability issues: 
strategic priorities, business 
model, outputs, outcomes

31



ทางเลอืกในการเปิดเผยขอ้มลู ESG / CSR ตาม 56-1

มักม ีCG CSR ตามกฎหมาย
หรอืมาตรฐานขัน้ต า่

พืน้ฐาน

ใหค้วามส าคญักบั ESG ใน 
topic ส าคญั เนน้ long-term 

non-financial แยกจาก 
short-term financial 
information ซึง่อยูใ่น 

annual report

ESG / SD แยกเลม่

Annual report

เป็นหวัขอ้ใน 56-1/ 
Annual report

จัดท า Sustainability 
Report แยกเลม่

จัดท า Integrated 
Report

ใหค้วามสนใจกบัการสรา้ง 
value ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว

ESG รวมเป็นสว่นหนึง่ของ
กลยทุธใ์นการประกอบธรุกจิ

Integrated

32



 ดแูลใหผู้ถ้อืหุน้มสีว่นรว่มในการตดัสนิใจในเรือ่งส าคญั

 ดแูลใหว้นัประชมุผูถ้อืหุน้ เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 
มปีระสทิธภิาพ และเอือ้ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองตน

 ดแูลใหก้ารเปิดเผยมตทิีป่ระชมุ และการจัดท ารายงาน

การประชมุผูถ้อืหุน้ เป็นไปอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น  

8 สนบัสนนุการมสีว่นรว่ม และการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้

Issues Discussed:

Use of proxy service
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การน า CG Code ไปใช ้และการเปิดเผยขอ้มลู

Apply or Explain

น าไปปรบัใชต้าม
ความเหมาะสมกบัธรุกจิ

โดย
ทบทวนทกุปี หากยังไมไ่ดป้รับใช ้

อธบิาย & บนัทกึมติ

• อยูใ่นเกณฑ ์CGR บจ. ปฏบิตัอิยูแ่ลว้
• เปิดเผยขอ้มลู และประเมนิตามเดมิ

เนือ้หาสว่นทีน่ ามาจาก 
CG Principles ไดแ้ก ่                    
หลกัปฏบิตั ิ3 6 7

และ 8 

• เป็นหลกัปฏบิตัใิหน้ าไปปรับใช ้

• เนน้การตดัสนิใจ ประเมนิความ
เหมาะสมดว้ยตนเอง 

เนือ้หาทีเ่พ ิม่เขา้ไป
ใหม ่ไดแ้ก ่หลกั

ปฏบิตั ิ1 2 4 และ 5   
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การเปิดเผยขอ้มลูการก ากบัดแูลกจิการ ตาม 69-1 & 56-1

35

1. แกไ้ขการอา้งองิไปที ่CG Code ทีอ่อกโดยส านักงาน 

2. ใหอ้ธบิายการด าเนนิการ /การปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้และ

ใหร้ะบเุรือ่งทีไ่มส่ามารถปฏบิตัพิรอ้มทัง้แสดงเหตผุลประกอบ

(1) นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ

(2) คณะกรรมการชดุยอ่ย

(3) การสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ

(4) การก ากบัดแูลการด าเนนิงานของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม   

(5) การดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายใน

(6) คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ี               

3. ใหอ้ธบิายระดบัความเขา้ใจของคณะกรรมการ และไดป้ระเมนิการน าไปปรับใช ้อยา่งนอ้ย
ปีละ 1 ครัง้แลว้หรอืไม ่ดว้ยวธิกีารใด 

4.  หากยังไมไ่ดน้ าหลกัปฏบิตัใิดไปปรับใช ้ใหบ้นัทกึค าอธบิายและเหตผุลไวเ้ป็นสว่นหนึง่ของ
รายงานการประชมุคณะกรรมการ 



ข ัน้ตน้
คณะกรรมการรับทราบหลกัปฏบิตัติาม 

CG Code และตระหนักถงึบทบาทหนา้ที่

ในฐานะผูน้ า (governing body) ในการ

สรา้งคณุคา่ใหแ้กก่จิการอยา่งยั่งยนื และ

ไดป้ระเมนิการปฏบิตัติาม CG Code ใน

ภาพรวมแลว้ โดยพจิารณาจากผล

ประเมนิทีไ่ดม้อบหมายให.้... (เชน่ 

คณะกรรมการชดุยอ่ย เลขานุการบรษัิท 

ฝ่ายจัดการ) เป็นผูป้ระเมนิและอธบิาย

เบือ้งตน้

ตัวอยา่งค าอธบิาย 
(ปรับเปลีย่นไดต้ามขอ้เท็จจรงิ) 
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ขัน้พัฒนา

คณะกรรมการตระหนักถงึบทบาทหนา้ที่

ในฐานะผูน้ า (governing body) ขององคก์ร 

และมกีรรมการ ... คนทีไ่ดศ้กึษาหรอืไดรั้บฟัง

ค าบรรยายหลกัปฏบิตัติาม CG Code จน

เขา้ใจประโยชนแ์ละหลกัปฏบิตัใินการน าไปใช ้

สรา้งคณุคา่ใหแ้กก่จิการอยา่งยั่งยนืเป็นอยา่งดี

แลว้ รวมทัง้ไดป้ระเมนิการปฏบิตัติามหลกั

ปฏบิตัใิน CG Code แตล่ะขอ้ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ 

มกีระบวนการทีไ่ดป้รับใช ้หรอืมแีผนพัฒนา

ใหเ้หมาะสมกบัธรุกจิแลว้

ตัวอยา่งค าอธบิาย 
(ปรับเปลีย่นไดต้ามขอ้เท็จจรงิ) 
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คณะกรรมการตระหนักถงึบทบาทหนา้ทีใ่น

ฐานะผูน้ า (governing body) ขององคก์ร 

และมกีรรมการเกนิกวา่กึง่หนึง่ทีไ่ดศ้กึษา

หรอืไดรั้บฟังค าบรรยายหลกัปฏบิตัติาม CG 

Code จนเขา้ใจประโยชนแ์ละหลกัปฏบิตั ิ

ในการน าไปใชส้รา้งคณุคา่ใหแ้กก่จิการ

อยา่งยั่งยนืเป็นอยา่งดแีลว้  รวมทัง้ได ้

ประเมนิผลการปฏบิตัติามหลกัปฏบิตัใิน CG 

Code แตล่ะขอ้ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ ผลการ

ปฏบิตั ิ(outcome) มคีวามเหมาะสม หรอืมี

แผนพัฒนาใหเ้หมาะสมกบัธรุกจิ

อยา่งตอ่เนือ่งแลว้

ข ัน้พฒันาตอ่เนือ่ง 

ตัวอยา่งค าอธบิาย 
(ปรับเปลีย่นไดต้ามขอ้เท็จจรงิ) 
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เป้าหมายในการสรา้ง self-discipline

ระดบัการพฒันาทีมุ่ง่หวงั:

170 บจ.
CG ด,ี สนใจ ESG

123 บจ. (บาง บ. อาจกลุม่ III)
DJSI, THSI, ESG 100

รางวลัความย ัง่ยนื

ต ัง้เป้าปี 63 ใหม้ ี 100 บจ. 
ทีม่ ีSD อยูใ่นวสิยัทศันอ์งคก์ร

Key Message:  
CG Code is for business sustainable 
value creation
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Investment Chain

Investors/
Beneficiaries

Asset owners

Asset 
managers

Investee
companies

• Investment advisors
• Proxy service

providers
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Strengthen Drive from Investors

Building 
Confidence

Creating 
sustainable 

value

CG Code for listed co.

1. Performance w/ LT 
perspective

2. Responsible business

3. Good corporate citizen

4. Corporate resilience

Investment Governance Code 
(Stewardship Code for II)

Institution 
Investors

Drive for LT value 
creation in investees 

for the best LT interest 
of their own 
beneficiaries 
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II Strengthen 
LT Value to 
Clients through 
Engagement 
with Investees

Best LT investment
outcome for beneficiaries

• Active monitoring
• Escalating engagement
• Voting
• Collective action

• Investment policy 
• Handling conflict of interest
• Reporting compliance
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Ad hoc

CG: regulatory control & 
enforcement of wrong doers

Confidence building

CG: Board as mechanism to 
oversight management

CG  ESG

Integrate for Value 

Creation

CG: arrangements to govern 
behavior of people in the 
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FA Roles: Preparing IPOs for CG Code

ผูบ้รหิาร FA บ. IPO Regulator

ทา่นจะชว่ย 
บ. IPO
เตรยีมความ
พรอ้มเพิม่เตมิ
ในเรือ่งใด/
อยา่งไร

ทา่นอยากให ้
FA ชว่ย
เตรยีมตวัใน
เรือ่งใดมาก
ทีส่ดุ 3 เรือ่ง

ทา่นคาดหวงั
ให ้FA ชว่ย
เตรยีม บ.เพิม่
ในเรือ่งใด

ผูค้วบคมุ FA

ทา่นปรับ CG
ของ บ. ทา่น 
ในการเป็น FA 
ทีส่รา้งคณุคา่
อยา่งยั่งยนื
ไดอ้ยา่งไร

ทา่นอยากให ้กลต. ชว่ยท าอะไรเพิม่เตมิ
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