
สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 15  

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 79 

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม : ท่านที่ 1 

 

ชื่อ-นามสกุล : ดร.ชิต  เหลา่วฒันา  

อายุ : 57 ปี 

คุณวุฒทิางการศึกษา :  

- ปริญญาเอก มหาวิทยาลยัคาร์เนกีเ้มลลอน สหรัฐอเมริกา 

 (With two US patents: (1) Curve Controlling Apparatus for Endoscopic Conduits  

  (2) A Mechanism for Assembly of Non-Axisymmetric Rigid Parts) 

- กลศาสตร์แมน่ยํา มหาวิทยาลยัเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่ น 

- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า ธนบรีุ 

ประวัติการอบรม/สัมมนา :  - ประกาศนียบตัรการจดัการทางเทคโนโลยีและนวตักรรม 

   สถาบนัเทคโนโลยีแหง่มลรัฐแมสซาซเูซสต์ (MIT) สหรัฐอเมริกา 

  - ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Finance for Non-Finance Director 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  - ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Understanding the Fundamental of Finance Statement 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  - ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program รุ่น 93/2007 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  - ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Roles of Chairman Program รุ่น 19/2008 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  - ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Audit Committee Program รุ่น 29/2009 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  - ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Monitoring the System of Internal and Risk Management,  

   MIR รุ่น 7/2009 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  - ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management, MFM รุ่น 1/2009 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  - ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Monitoring Financial Reporting, MFR รุ่น 9/2009 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  - ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Monitoring Internal Audit Function, MIA รุ่น 7/2009 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  - ประกาศนียบตัรหลกัสตูร “การกํากบัดแูลกิการสาํหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 

   ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” รุ่นท่ี 3/2010 

   สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูภาครัฐ (PDI) 

  - ประกาศนียบตัร Financial Institutions Governance Program, FGP รุ่นท่ี 3/2011 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  - ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 15/2013 

   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท) 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 80 

ประสบการณ์การทาํงาน : 

ปี ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท นํา้ตาลบรีุรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการยทุธศาสตร์ บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน)  

2557 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ  บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

2555 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาทางเทคโนโลยี  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ไทยเอนจิเนียร่ิง จํากดั 

2548 - ปัจจบุนั กรููนกัวิชาการ รายการ “สมรภมิูไอเดีย”  สถานีโทรทศัน์ ชอ่ง 3 

2547 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษา สมาคมวิชาการหุน่ยนต์ไทย 

2545 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการวิชาการ  ABU RoboCon (Thailand) 

2557 - 2558 ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ด ี บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

2553 - 2554 กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ  บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 

2552 - 2554 กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ

กรรมการบริหารการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ธนาคารออมสิน 

2551 - 2552 ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการ  ศนูย์เทคโนโลยีอิเลกทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ 

2551 - 2554 ผู้ อํานวยการโปรแกรมฮาร์ดดสิก์ไดรฟ์  สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ

2551 - 2554 กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ  บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จํากดั 

2550 - 2551 กรรมการ/ประธานกรรมการการเงิน บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน)  

2550 - 2551 กรรมการบริษัท บริษัท เอดีซี จํากดั 

2550 - 2551 ที่ปรึกษา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

2549 - 2550 กรรมการ ศนูย์ไทยกริดแหง่ชาต ิ

2549 - 2555 กรรมการ สภาวิจยัแหง่ชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอตุสาหกรรมวิจยั 

2549 - 2550 กรรมการบริษัท บริษัท บางกอกคริสตลั จํากดั 

 

สัดส่วนการถอืหุ้น :  0.023% (1,728,400 หุ้น)  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  1 แหง่ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  1 แหง่ 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :  ไมม่ ี

นิยามกรรมการอิสระ :  บริษัทฯ ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกําหนด 
ของสํานักงานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวน
หุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด อีกทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วม
ในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือ   
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 81 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบัน หรือ            

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา ไมเ่ป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ไมเ่ป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งอิสระ ไมม่ี 

4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย       

บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง 

ไมเ่กิน 

5. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา         

หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง

มาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี 

ไมเ่ป็น 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :    ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นในครัง้นี ้: 

วาระที ่ วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 การมีสว่นได้เสีย 

1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ไมมี่ 

2 รับทราบการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ไมมี่ 

3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ไมมี่ 

4 พิจารณาอนมุตัิการกําหนดหลกัเกณฑ์การจา่ยปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ     

ประจําปี 2561 

ไมมี่ 

5 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ      

สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และจา่ยปันผล (ถ้ามี) 

ไมมี่ 

6 พิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจา่ยหุ้นปันผล ไมมี่ 

7 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบั   

การเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ไมมี่ 

8 พิจารณาอนมุตัิปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ไมมี่ 

9 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีด่ํารงตําแหน่งครบตามวาระ      

และเลือกตัง้กรรมการบริษัทเพ่ิมตามโครงสร้างใหม ่(ถ้ามี) 

ไมมี่ 

10 พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจําปี 2562 ไมมี่ 

11 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2562 ไมมี่ 

12 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท ไมมี่ 

13 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 45. เร่ือง ตราประทบัของบริษัท ไมมี่ 

14 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ไมมี่ 
 

 

ที่อยู่ :    บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

     1177 อาคาร เพิร์ล แบงค์ค็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน   

     แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 82 

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม : ท่านที่ 2 
 

ชื่อ-นามสกุล : ดร. จงรัก  ระรวยทรง  
อายุ : 65 ปี  
คุณวุฒทิางการศึกษา :  

-  ปริญญาเอก สาขา Economics University of Illinois at Urbana – Champaign, U.S.A. 

-  ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรม/สัมมนา :  

-  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Economics Statistics, United Nations 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Public  Finance, International Monetary Fund 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Securities  Market, U.S. Securities and Exchange Commission 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Directors Certification Program จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Effective  Audit  Committee จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Japan  Capital  Market, Japan Securities Dealers Association 

ประสบการณ์การทาํงาน :  

ปี ตําแหน่ง หน่วยงาน 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จํากดั 

2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหารกลุม่ บริษัท แอพเพิล เวลธ์ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ด ี บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

2547 - 2557 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จํากดั 

2545 – 2546 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

2544 – 2545 กรรมการ การปิโตรเลียมแหง่ประเทศไทย 

2544 – 2550 กรรมการ ศนูย์ซือ้ขายตราสารหนีไ้ทย 

2541 – 2550 กรรมการ สถาบนัพฒันาบคุลากรธุรกิจหลกัทรัพย์ (TSI) 

2541 – 2550 กรรมการ บริษัท ไทยเรทติง้แอนด์ อินฟอร์เมชัน่เซอร์วิส จํากดั (TRIS) 

2541 – 2552 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทหลกัทรัพย์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (TSFC) 

2539 – 2555 กรรมการผู้ อํานวยการ สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ 

2539 – 2555 กรรมการผู้ อํานวยการ สถาบนัฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ 

2538 – 2539 กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ วชิระธนทนุ จํากดั 

2535 – 2538 ผู้ อํานวยการฝ่ายวิจยัและพฒันา ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2534 - 2535 ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการ สํานกัวิจยั บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ธนสยาม จํากดั (มหาชน) 

2526 - 2534 ผู้ ชํานาญการพิเศษ ฝ่ายนโยบายเงินกู้  และ ฝ่ายนโยบายการคลงัและภาษีอากร 

สํานกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 
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สัดส่วนการถอืหุ้น : ไมม่ี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไมม่ี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แหง่ 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

: ไมม่ ี

นิยามกรรมการอิสระ : บริษัทฯ ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ

สํานักงานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยโดยจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

อีกทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ท่ี

ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 

บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 

2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา ไมเ่ป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ไมเ่ป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งอิสระ ไมม่ี 

4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัท

ร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง 

ไมม่ี 

5. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งมาแล้ว

ไมน้่อยกวา่ 3 ปี 

ไมเ่ป็น 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :    ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถอืหุ้นในครัง้นี ้:   

วาระที ่ วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 การมีสว่นได้เสีย 

1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ไมมี่ 

2 รับทราบการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ไมมี่ 

3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ไมมี่ 

4 พิจารณาอนมุตัิการกําหนดหลกัเกณฑ์การจา่ยปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ    

ประจําปี 2561 

ไมมี่ 

5 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ                        

สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และจา่ยปันผล (ถ้ามี) 

ไมมี่ 

6 พิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจา่ยหุ้นปันผล ไมมี่ 

7 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบั    

การเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ไมมี่ 

8 พิจารณาอนมุตัิปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ไมมี่ 
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วาระที ่ วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 การมีสว่นได้เสีย 

9 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีด่ํารงตําแหนง่ครบตามวาระ       

และเลือกตัง้กรรมการบริษัทเพ่ิมตามโครงสร้างใหม ่(ถ้ามี) 

ไมมี่ 

10 พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจําปี 2562 ไมมี่ 

11 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2562 ไมมี่ 

12 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท ไมมี่ 

13 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 45. เร่ือง ตราประทบัของบริษัท ไมมี่ 

14 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ไมมี่ 

 

ที่อยู่ 

 

:    บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

     1177 อาคาร เพิร์ล แบงค์ค็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน   

     แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม : ท่านที่ 3 
 

ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี 

อายุ  : 70 ปี  

คุณวุฒทิางการศึกษา :   -  ปริญญาเอก สาขา Management and Accounting  

มหาวิทยาลยัเคโอ ประเทศญ่ีปุ่ น                                                

- บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

         - บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรม/สัมมนา :  

-   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

-   หลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นท่ี 10 (TEPCOT 10) โดยมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

-   หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 264/2018 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน :  

ปี ตําแหน่ง หน่วยงาน 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

2561 - ปัจบุนั ที่ปรึกษาด้านการศกึษาวิชาชีพบญัชีและเทคโนโลยี

บญัชี 

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

2559 - ปัจจบุนั คณบด ี คณะบญัชี มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

2552-2558 ผู้ เช่ียวชาญ โครงการปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบรีุ 

2545-2550 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2519-2552 อาจารย์ประจํา คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2534-2542 หุ้นสว่น สํานกังาน KPMG Peat Marwick Suthee 

 

งานวิจัยและบทความวิจัย :  

- การร่วมค้า : ทางเลอืกหนึง่ของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  

ทนุสนบัสนนุจาก คณะพาณิชศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2547) 

- ระบบบญัชีและการควบคมุภายใน : กรณีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  

ทนุสนบัสนนุจาก คณะกรรมการปฏิรูประบบข้าราชการ สาํนกังาน ก.พ. (2548)  

- ระบบบญัชีต้นทนุและรายงานผลการปฏิบตัิงานของสายออกบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ทนุสนบัสนนุจาก ธนาคารแหง่ประเทศไทย (2549) 

- Cost/Benefit Ratio : บริษัทท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000  

ทนุสนบัสนนุจาก ศนูย์เพ่ิมผลผลติแหง่ประเทศไทย (2550) 

- โครงการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกระทรวงมหาดไทย ตามนโยบายเร่งดว่น  

ด้านการเร่งรัดขจดัปัญหาความยากจนของประชากรทัง้ในเขตชนบทและเขตเมืองโดยรัฐ 

ทนุสนบัสนนุจาก สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (2551)  
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- มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาสาขาวิชาการบญัชี  

ทนุสนบัสนนุจาก สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (2552) 

- “The Determinants of Sticky Cost Behavior : A Structural Equation Modeling Approach”:         

วารสารวิชาชีพบญัชี ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 23 (ธนัวาคม 2555)  

- “The Relationship Between Corporate Social Responsibility and Performance in Hotel and Bank 

Industry”, APAA 2014: Annual Conference Management Accounting in A Global, Dynamic 

Environment: Challenge and Opportunities. (October 27-30, 2014)  

- ความสามารถของข้อมูลการดําเนินงานในอดีตในการพยากรณ์กระแสเงินสดในอนาคต: วารสารปัญญา

ภิวฒัน์ ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2558) 

- An Empirical Investigation of Corporate Governance and Cost of Capital: the Case of Thai Listed 

Companies of The Stock Exchange of Thailand “AJMI V.4 No.1 Jan-June 2017 

- Accounting Information about Fair Value in Thai Property Funds: International Journal of Applied 

Computer Technology and Information System: Volume 6, No.2, October 2016 – March 2017 

- Ownership Structure, Corporate Social Responsibility Disclosure, and Firm Performance: 

Proceedings of Annual Tokyo Business Research Conference 3-5 April 2017, Hotel Sunroute Plaza 

Shinjuku, Tokyo, Japan ISBN : 978-1-925488-31-9 

- Using SEM to Verify the Impacts of Board of Directors Characteristic and Intellectual Capital 

Efficiency: A Case of Thailand-Listed: International Journal of Applied Business and Economic 

Research, India Volume 15. Number 10. 2017  

- Value Relevance of Fair Value Accounting: Evidence from Thai Property Funds: Business 

Administration and Economics Review ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2559  

 

สัดส่วนการถอืหุ้น :    ไมม่ี  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :    ไมม่ี  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :    ไมม่ี  

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทาํให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

:    ไมม่ี  

นิยามกรรมการอิสระ : บริษัทฯ ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ

สาํนกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทยโดยจะต้องถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีง

ทัง้หมด อีกทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง 

พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  
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การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปี       

ที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ี

ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

ไมเ่ป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ไมเ่ป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทํา

หน้าท่ีได้อยา่งอิสระ 

ไมม่ี 

4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ไมม่ี 

5. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ี

ได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งมาแล้วไมน้่อย

กวา่ 3 ปี 

ไมเ่ป็น 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :    ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถอืหุ้นในครัง้นี ้:     

วาระที ่ วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 การมีสว่นได้เสีย 

1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ไมมี่ 

2 รับทราบการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ไมมี่ 

3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ไมมี่ 

4 พิจารณาอนมุตัิการกําหนดหลกัเกณฑ์การจา่ยปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ     

ประจําปี 2561 

ไมมี่ 

5 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ                        

สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และจา่ยปันผล (ถ้ามี) 

ไมมี่ 

6 พิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจา่ยหุ้นปันผล ไมมี่ 

7 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้อง         

กบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ไมมี่ 

8 พิจารณาอนมุตัิปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ไมมี่ 

9 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีด่ํารงตําแหน่งครบตามวาระ       

และเลือกตัง้กรรมการบริษัทเพ่ิมตามโครงสร้างใหม ่(ถ้ามี) 

ไมมี่ 

10 พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจําปี 2562 ไมมี่ 

11 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2562 ไมมี่ 

12 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท ไมมี่ 

13 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 45. เร่ือง ตราประทบัของบริษัท ไมมี่ 

14 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ไมมี่ 
 

 

ที่อยู่ 

 

:    บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

     1177 อาคาร เพิร์ล แบงค์ค็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน   

     แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม : ท่านที่ 4 
 

ชื่อ-นามสกุล : นายธรากร องัภเูบศวร์  

อายุ  : 54 ปี  

คุณวุฒทิางการศึกษา: -  ปริญญาโท MBA การเงินและการตลาด  

   สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 -  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (คอมพิวเตอร์) วศ.บ 

    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรม/สัมมนา :  -   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นท่ี 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี 2560 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

-   หลกัสตูรการนกับริหารการเงินการคลงัภาครัฐระดบัสงู (บงส.) ปี 2557  

สถาบนัพฒันาบคุลากรด้านการคลงัและบญัชีภาครัฐ กรมบญัชีกลาง 

-   หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นท่ี 5 ปี  2556 

วิทยาลยัการยตุิธรรมทางปกครอง สาํนกังานศาลปกครอง 

-   หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นท่ี 55 สถาบันวิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจกัร ปี 2555 

-   หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจ

และองค์การมหาชน รุ่น 9/2555 สถาบนัพระปกเกล้า 

-   หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 155/2012)  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) 

-   การฝึกอบรมกรรมการผู้จดัการ หลกัสตูรเร่งดว่น ณ บริษัท Mc Donald สิงคโปร์ และ

มหาวิทยาลยัแฮมเบอร์เกอร์นครซิดน่ีย์ประเทศออสเตรเลยี 

ประสบการณ์การทาํงาน :  

ปี ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

2561 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท  บริษัท ไทย แอ๊กโกร เอ็กซเซนจ์ จํากดั 

2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัท 988 พลสั จํากดั  

2559 – 2560 ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัท ฟู๊ ดแคปปิตอล จํากดั (มหาชน)  

2556 – 2557 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

2554 – 2557 กรรมการ บริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน)  

2555 – 2556 กรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 

2550 – 2553 กรรมการผู้จดัการ บริษัท แมคไทย จํากดั 

2547 – 2549 กรรมการผู้จดัการ บริษัทแคปปิตอลโอเค จํากดั และเพย์เมนท์ โซลชูัน่ จํากดั 

2543 – 2546 ผู้ชว่ยกรรมการ ผู้ อํานวยการใหญ่ บริษัท ชินคอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (Intouch) 

2539 – 2541 ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการเงิน  เอเชียเซลลลูา่ร์ แซทเทิลไลท์ (ACES) นครจาการ์ต้า ประเทศอินโดนิเซีย 

2536 – 2539 ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการฝ่ายการเงินและฝ่ายวางแผนกลยทุธ์ บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากดั (มหาชน)  

2532 – 2536 ผู้จดัการฝ่ายสินเช่ือ ธนาคารซิตีแ้บงค์ (ประเทศไทย) 

2528 – 2529 นกัวิเคราะห์ระบบงาน บริษัท.ปนูซีเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน)  
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สัดส่วนการถอืหุ้น :    0.01 % (750,033 หุ้น) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :    ไมม่ี  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :    2 แหง่ 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทาํให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

:    ไมม่ี  

นิยามกรรมการอิสระ : บริษัทฯ ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ

สํานกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยโดยจะต้องถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมด อีกทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปี       

ที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ี

ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

ไมเ่ป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ไมเ่ป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทํา

หน้าท่ีได้อยา่งอิสระ 

ไมม่ี 

4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ไมม่ี 

5. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ี

ได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งมาแล้วไมน้่อย

กวา่ 3 ปี 

ไมเ่ป็น 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :    ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถอืหุ้นในครัง้นี ้:     

วาระที ่ วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 การมีสว่นได้เสีย 

1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ไมมี่ 

2 รับทราบการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ไมมี่ 

3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ไมมี่ 

4 พิจารณาอนมุตัิการกําหนดหลกัเกณฑ์การจา่ยปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ     

ประจําปี 2561 

ไมมี่ 

5 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ                        

สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และจา่ยปันผล (ถ้ามี) 

ไมมี่ 

6 พิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจา่ยหุ้นปันผล ไมมี่ 

7 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบั    

การเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ไมมี่ 



สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 15  

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 90 

วาระที ่ วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 การมีสว่นได้เสีย 

8 พิจารณาอนมุตัิปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ไมมี่ 

9 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีด่ํารงตาํแหน่งครบตามวาระ        

และเลือกตัง้กรรมการบริษัทเพ่ิมตามโครงสร้างใหม ่(ถ้ามี) 

ไมมี่ 

10 พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจําปี 2562 ไมมี่ 

11 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2562 ไมมี่ 

12 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท ไมมี่ 

13 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 45. เร่ือง ตราประทบัของบริษัท ไมมี่ 

14 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ไมมี่ 
 

 

ที่อยู่ 

 

:    บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

     1177 อาคาร เพิร์ล แบงค์ค็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน   

     แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 

 

 




