
สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 14 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลกรรมการอสิระที่เป็นตวัแทนรับมอบฉันทะในการประชุม : ท่านที่ 1 

 

ช่ือ-นามสกุล : ดร.ชิต  เหลา่วฒันา  

อายุ : 56 ปี 

คุณวุฒทิางการศกึษา : - 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) 

    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบรีุ 

ประวัตกิารอบรม/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 “การกํากบัดแูลกิการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 

   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) 

 

ประสบการณ์การทาํงาน : 

ปี ตําแหน่ง หน่วยงาน 

2558 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

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

2557 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

2557 – 2558 ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

   

2555 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาทางเทคโนโลยี  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ไทยเอนจิเนียร่ิง จํากดั 

2548 - ปัจจบุนั กรููนกัวิชาการ รายการ “สมรภมิูไอเดีย”  สถานีโทรทศัน์ ช่อง 3 

2547 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย 

2545 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการวิชาการ  ABU RoboCon (Thailand) 

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

2552 - 2554 กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ 

กรรมการบริหารการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ธนาคารออมสิน 

2551 - 2552 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ  ศนูย์เทคโนโลยีอิเลกทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

2551 - 2554 ผู้ อํานวยการโปรแกรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์  สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

2551 - 2554 กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ  บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จํากดั 

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

2550 - 2551 กรรมการ บริษัท เอดีซี จํากดั 

2550 - 2551 ท่ีปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

2549 - 2550 กรรมการ ศนูย์ไทยกริดแห่งชาติ 

2549 - 2555 กรรมการ สภาวิจยัแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอตุสาหกรรมวิจยั 

2549 - 2550 กรรมการ  บริษัท บางกอกคริสตลั จํากดั 
 

สัดส่วนการถอืหุ้น :  0.023%  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบยีน :  ไมมี่ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  1 แหง่ 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกจิการอื่นที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :  ไมมี่ 

นิยามกรรมการอสิระ :  บริษัทฯ ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกําหนด ของ

สํานกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย โดยจะต้องถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออก

เสียงทัง้หมด อีกทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน 

ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือ   ผู้ มีอํานาจควบคมุของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ            

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา ไมเ่ป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ไมเ่ป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งอิสระ ไมมี่ 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย   

บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ไมเ่กิน 

5. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา         

หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งมาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี 

ไมเ่ป็น 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :    ไมมี่ 

ที่อยู่ :    บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

     1177 อาคาร เพิร์ล แบงค์คอ็ก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน   

     แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 14 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลกรรมการอสิระที่เป็นตวัแทนรับมอบฉันทะในการประชุม : ท่านที่ 2 
 

ช่ือ-นามสกุล : พลตํารวจตรี วิศิษฐ์  ศกุรเสพย์ 

อายุ : 62 ปี 

คุณวุฒทิางการศกึษา : -  ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

    โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 

ประวัตกิารอบรม/สัมมนา : -  หลกัสตูรการบริหารงานตํารวจชัน้สงู รุ่นท่ี 28 

    หลกัสตูร ผู้ กํากบัการ รุ่นท่ี 31 

  -  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 78/2552 

   สมาคมสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์การทาํงาน 

ปี ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

2555 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท  กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)                    

2552 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)  บริษัท  กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)                    

2552 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท  กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)                    

2557 - 2558 ผู้บงัคบัการ ตํารวจภธูร จงัหวดัชมุพร  

2556 – 2557 ผู้บงัคบัการ ตํารวจภธูร จงัหวดัระนอง  

2555 – 2556 ผู้บงัคบัการ กองคดีปกครองและคดีแพ่ง สํานกังานตํารวจแห่งชาติ 

2549 – 2555 รองผู้บงัคบัการ กองคดีปกครองและคดีแพ่ง สํานกังานตํารวจแห่งชาติ 

2548- 2549 ผู้ กํากบัการ กองคดีปกครองและคดีแพ่ง สํานกังานตํารวจแห่งชาติ 

2543- 2548 ผู้ กํากบัการ (พฒันาวินยั) กองวินยั สํานกังานตํารวจแห่งชาติ 

2541- 2543 รองผู้ กํากบัการ (นิติการด้านพิจารณาทณัฑ์) กองวินยั สํานกังานตํารวจแห่งชาติ 

2537- 2541 รองผู้ กํากบัการ สถานีตํารวจภธูรอําเภอหนองหญ้าไซ จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

2535- 2537 สารวตัรใหญ่ สถานีตํารวจภธูรอําเภอหนองหญ้าไซ จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
 

สัดส่วนการถือหุ้น : ไมมี่ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไมมี่ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไมมี่ 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกจิการอ่ืนที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

: ไมมี่ 

นิยามกรรมการอสิระ : บริษัทฯ ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ

สํานกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยโดยจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก

เสียงทัง้หมด อีกทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 

2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา ไมเ่ป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ไมเ่ป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งอิสระ ไมมี่ 

4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัท

ร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ไมมี่ 

5. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง

มาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี 

ไมเ่ป็น 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :    ไมมี่ 

ที่อยู่ :    บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

     1177 อาคาร เพิร์ล แบงค์คอ็ก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน   

     แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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ข้อมูลกรรมการอสิระที่เป็นตวัแทนรับมอบฉันทะในการประชุม : ท่านที่ 3 
 

ช่ือ-นามสกุล : ดร. จงรัก  ระรวยทรง 

อายุ : 64 ปี  
คุณวุฒทิางการศกึษา : - ปริญญาเอก สาขา  Economics 

   University of Illinois at Urbana – Champaign, U.S.A. 

  -  ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตร์ 

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัตกิารอบรม/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 

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Effective  Audit  Committee 

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Japan  Capital  Market, 

  Japan Securities Dealers Association 

ประสบการณ์การทาํงาน :  

ปี ตําแหน่ง หน่วยงาน 

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 ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

2547 - 2557 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จํากดั 

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

2544 – 2545 กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

2544 – 2550 กรรมการ ศนูย์ซือ้ขายตราสารหนีไ้ทย 

2541 – 2550 กรรมการ สถาบนัพฒันาบคุลากรธรุกิจหลกัทรัพย์ (TSI) 

2541 – 2550 กรรมการ บริษัท ไทยเรทติง้แอนด์ อินฟอร์เมชัน่เซอร์วิส จํากดั (TRIS) 

2541 – 2552 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทหลกัทรัพย์เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (TSFC) 

2539 – 2555 กรรมการผู้ อํานวยการ สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ 

2539 – 2555 กรรมการผู้ อํานวยการ สถาบนัฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ 

2538 – 2539 กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ วชิระธนทนุ จํากดั 

2535 – 2538 ผู้ อํานวยการฝ่ายวิจยัและพฒันา ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2534 - 2535 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ สํานกังานวิจยั บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ธนสยาม จํากดั (มหาชน) 

2526 - 2534 ผู้ ชํานาญการพิเศษ ฝ่ายนโยบายเงินกู้  และ ฝ่ายนโยบายการคลงัและภาษีอากร  

สํานกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

สัดส่วนการถือหุ้น : ไมมี่ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไมมี่ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไมมี่ 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกจิการอ่ืนที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

: ไมมี่ 

นิยามกรรมการอสิระ : บริษัทฯ ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ

สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยโดยจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

อีกทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ี

ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 

2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา ไมเ่ป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ไมเ่ป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งอิสระ ไมมี่ 

4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัท

ร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ไมมี่ 

5. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งมาแล้ว

ไมน้่อยกวา่ 3 ปี 

ไมเ่ป็น 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :    ไมมี่ 

ที่อยู่ :    บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

     1177 อาคาร เพิร์ล แบงค์คอ็ก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน   

     แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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