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 2. ตน้ทุนขาย ในวรรค 2 คือ เร่ืองเก่ียวกบัการผลิต ประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง ค่าใชจ่้าย
ทางออ้มในโรงงาน ส่วนค่าใชจ่้ายในการขายเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนหลงัการผลิตแลว้ โดยเป็นค่าใชจ่้ายของพนกังานขายและ
พนกังานบริการ  จึงไม่ซ ้ าซอ้นกนั    
 3. สินคา้คงคลงั โดยธุรกิจหมอ้แปลงไฟฟ้า ตามขนาดของบริษทัฯ อยูท่ี่ 400 ลา้นบาทจึงเหมาะสม แต่จะมีบางปี
ท่ีมีจ านวนสูงถึง 500 ลา้นบาท เน่ืองจากตอ้งเตรียมผลิตส าหรับการประมูลงานราชการ 
 ทั้งน้ี ในเร่ืองสินคา้คงคลงัทางดา้นวชิาการไดมี้การวเิคราะห์งบฯ ควรจะตอ้งนอ้ยกวา่น้ีจึงจะเหมาะสม 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม   

 ประธานฯกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ ผูรั้บมอบฉนัทะ เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่าน ท่ีกรุณาสละเวลามาร่วมประชุม 
และกล่าวปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 15.20 น. 
 

 
       
                                                       ลงนาม..........................................................ประธานท่ีประชุม 
                                                                                     (นายวชิิต  แยม้บุญเรือง) 
                                        
                                                    
 ลงนาม..........................................................กรรมการผูจ้ดัการ                                            
                                                                                     (นายดนุชา  นอ้ยใจบุญ) 
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ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
 

1. นายวราห์ ทองประสินธ์ุ 
 อายุ  :   49 ปี 

 ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ  
  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน       
  กรรมการตรวจสอบ 
  

 ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน 
   คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์  
 วนัเร่ิมต้นของต าแหน่งกรรมการ : วนัท่ี 17 มิถุนายน 2552 
 จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท : 10 ปี 11 เดือน หากไดรั้บเลือกเขา้ด ารงต าแหน่งอีกคร้ังจะด ารง

ต าแหน่งจนครบวาระน้ี รวมเป็นเวลา 13 ปี 11 เดือน 
 การศึกษา / การฝึกอบรม 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบญัชี) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 ผูส้อบบญัชีภาษีอากร (Tax Auditor) และผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA)  

 การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
   ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 80/2009   
 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 20/2015   

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นท่ี 14/2018   

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 39 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด  
 ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
   บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
 ต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : กรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั ดิ แอคเซส ออดิต จ ากดั 
 ต าแหน่งในกจิการทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือเป็นการแข่งขันทางธุรกจิกบับริษัท  :  - ไม่มี - 
 การเข้าประชุมในปี 2562  

 คณะกรรมการบริษทั : 6 / 7  คร้ัง  
 คณะกรรมการตรวจสอบ : 5 / 6  คร้ัง  
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน :      1 / 2  คร้ัง 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1.  ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต 
2.  ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
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2. นางดารณ ี กนัตามระ 
 อายุ  :  67 ปี 
 ต าแหน่ง  :  กรรมการ  
 รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารทัว่ไป 
  

 
 ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  

วนัเร่ิมต้นของต าแหน่งกรรมการ : 15 มกราคม 2554 

 จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท : 9 ปี 4 เดือน หากไดรั้บเลือกเขา้ด ารงต าแหน่งอีกคร้ังจะด ารง
ต าแหน่งจนครบวาระน้ี รวมเป็นเวลา 12 ปี 4 เดือน 

 การศึกษา / การฝึกอบรม 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บริหารทัว่ไป)  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 90/2011 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 1,895,453 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด 

 ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : - ไม่มี -  

 ต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : กรรมการ   บริษทั เอกรัฐเอน็เนอยี ่จ ากดั  
  : กรรมการ   บริษทั เควแีอสเซ็ท จ ากดั 

 ต าแหน่งในกจิการทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือเป็นการแข่งขันทางธุรกจิกบับริษัท  :  - ไม่มี - 

 การเข้าประชุมในปี 2562  
 คณะกรรมการบริษทั : 7 / 7 คร้ัง  
 คณะกรรมการจดัการ : 35 / 35 คร้ัง 

 คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไม่มีประวติัการกระท าความผดิอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต 

 2. ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
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ประวตัิกรรมการที่เสนอพจิารณาเลือกตั้งใหม่ 
 
 
 

 3. นายธัญญา ศีลธร 
 อายุ :  74 ปี 
  
 
 

 ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง  :    กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน 
   คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 การศึกษา / การฝึกอบรม 
 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้าก าลงั) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ความช านาญพเิศษ 
 งาน Commissioning และงานเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 
 งานบริหารโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม 

 ประสบการณ์ท างาน 
 2559-ปัจจุบนั วศิวกรอิสระ 
 2551-2559 Chief Operation Officer     บริษทั อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ จ ากดั 
 2547-2551 กรรมการผูจ้ดัการ               บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั 
 2539-2547 ผูช่้วยผูอ้  านวยการวศิวกรรมและบริการ บริษทั ยเูน่ียน เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั 
 2529-2539 รองผูจ้ดัการโรงงาน  บริษทั ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จ ากดั 
 2513-2529 หวัหนา้กองโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  :    - ไม่มี - 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -  

 ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : - ไม่มี - 

 ต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : - ไม่มี -  

 ต าแหน่งในกจิการทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือเป็นการแข่งขันทางธุรกจิกบับริษัท  :  - ไม่มี - 

 คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1.  ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต 
2.  ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
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ลกัษณะความสัมพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอช่ือซ่ึงมคุีณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอสิระ นายวราห์ ทองประสินธ์ุ นายธัญญา ศีลธร 

1. การถือหุน้ในบริษทั  
- จ านวนหุน้ (หุน้) 
- สดัส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 
39 

0.00% 

 
ไม่มี 

 
2. เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ 

บริษทั หรือบริษทัยอ่ย  
ไม่เป็น ไม่เป็น 

3. การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับริษทั/ บริษทั
ยอ่ย /บริษทัร่วม หรือนิติบุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
3.1  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนกังาน 

ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า  
3.2  เป็นผูใ้หบ้ริการวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชีหรือ 

ท่ีปรึกษากฎหมาย)  
3.3  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซ้ือ/ขายวตัถุดิบ/

สินคา้/ บริการ/การใหกู้ย้มืเงินหรือการกูย้มืเงิน) 
โดยระบุขนาดของรายการดว้ย (ถา้มี) 

 
 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่มี 

 
 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่มี 

 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา   
พิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้ามตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ โดยผ่านขั้นตอนกลัน่กรองและเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนและคณะกรรมการบริษทั 

ข้อก าหนดคุณสมบัตกิรรมการอสิระของบริษัท 
บริษทัได้ก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษทัตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน โดยตอ้งเป็น
กรรมการท่ีมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
1.   ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั โดยนบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 
2.  ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุมของ
บริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคุมหรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการ
เสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
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ลกัษณะความสัมพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอช่ือซ่ึงมคุีณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอสิระ นายวราห์ ทองประสินธ์ุ นายธัญญา ศีลธร 

1. การถือหุน้ในบริษทั  
- จ านวนหุน้ (หุน้) 
- สดัส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 
39 

0.00% 

 
ไม่มี 

 
2. เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ 

บริษทั หรือบริษทัยอ่ย  
ไม่เป็น ไม่เป็น 

3. การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับริษทั/ บริษทั
ยอ่ย /บริษทัร่วม หรือนิติบุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
3.1  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนกังาน 

ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า  
3.2  เป็นผูใ้หบ้ริการวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชีหรือ 

ท่ีปรึกษากฎหมาย)  
3.3  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซ้ือ/ขายวตัถุดิบ/

สินคา้/ บริการ/การใหกู้ย้มืเงินหรือการกูย้มืเงิน) 
โดยระบุขนาดของรายการดว้ย (ถา้มี) 

 
 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่มี 

 
 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่มี 

 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา   
พิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้ามตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ โดยผ่านขั้นตอนกลัน่กรองและเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนและคณะกรรมการบริษทั 

ข้อก าหนดคุณสมบัตกิรรมการอสิระของบริษัท 
บริษทัได้ก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษทัตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน โดยตอ้งเป็น
กรรมการท่ีมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
1.   ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั โดยนบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 
2.  ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุมของ
บริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคุมหรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการ
เสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
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4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั ใน
ลกัษณะท่ีอาจะเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั ทั้งในปัจจุบนั
และก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อ
หุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั สงักดัอยู ่ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่นอ้ย
กวา่ 2 ปี 
6. ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บ
ค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั และ
ไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
9.  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


