
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2                             Enclosure 2 
บรษิทั ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 

Raimon Land Public Company Limited 
 

ขอ้มลูกรรมการบรษิทัทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่แตง่ตัง้เปน็กรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทัทีอ่อกตามวาระ 
Information of the candidate for the election of Directors to replace the Directors who will retire by rotation 

 
นายกฤษณ ์ณรงคเ์ดช 
Mr. Kris Narongdej 

 

หวัขอ้/Item รายละเอยีด/Detail 

ชือ่-นามสกลุ 
Name-Surname 

นายกฤษณ ์ณรงคเ์ดช 
Mr. Kris Narongdej 

 
อาย ุ 
Age 

50 ปี 
50 years  

สญัชาต ิ 
Nationality 

ไทย 
Thai 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอจะแตง่ตัง้ 
Types of director nominated for 
appointment 

กรรมการ  
 

Director 

คณุวฒุิการศกึษาสงูสดุ 
 

Educational background 

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน (Magna Cum Laude) 
 
Master’s Degree: Business Management – Boston University (Magna Cum Laude) 
   

การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ 
 

Training relating to role and duties of 
director 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 54 ปี 2549 
 
Director Accreditation Program (DAP) No. 54/2006 

ประสบการณก์ารท างาน 
Working Experience 

ชว่งเวลา 
Period 

ต าแหนง่ 
Position 

ชือ่หนว่ยงาน/บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 
Name of Institute / Company  

/ Business Type 
 ปัจจุบัน 

Present 
ประธานคณะกรรมการบริษัท / 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

Chairman of the Board of Directors /  
Non-Executive Director 

บมจ. ไรมอน แลนด ์
Raimon Land Plc.  

โปรดดูข้อมลูเพิม่เตมิด้านล่าง 
Please see more information below  

จ านวนปทีีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ 
 
Number of years of service 

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท
มาแล้วทั้งหมดเป็นเวลา 1 ปี 5 เดือน 
 

Initially appointed as the Company’s director on 20 November 2019 and has held the position of 
director of the Company for totaling 1 year 5 months 

การถอืครองหุน้ในบรษิทั 
ณ วนัที ่12 มนีาคม 2564 
 
 
 
Shareholding in the Company 
as of 12 March 2021 

- ถือด้วยตนเอง: 5,360,000 หุ้น (ร้อยละ 0.13) 
- คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรยิา และบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี 
- นิติบุคคลที่เป็นผูท้ี่เกี่ยวข้องตามนิยามของส านักงาน ก.ล.ต.: 
   บริษทั เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัด 992,368,800 หุ้น (ร้อยละ 23.78)    
   บริษทั ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จ ากัด 2,763,200 หุ้น (ร้อยละ 0.07) 
- Direct: 5,360,000 shares (0.13%) 
- Spouse / cohabitating partner and minor children: None 
- Juristic Person(s) as the related persons according to the Notification of the SEC:  
   KPN Land Co., Ltd. 992,368,800 shares (23.78%)    
   CBNP (Thailand) Co., Ltd 2,763,200 shares (0.07%) 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2                             Enclosure 2 
บรษิทั ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 

Raimon Land Public Company Limited 
 

ขอ้มลูกรรมการบรษิทัทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่แตง่ตัง้เปน็กรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทัทีอ่อกตามวาระ 
Information of the candidate for the election of Directors to replace the Directors who will retire by rotation 

 
นายกฤษณ ์ณรงคเ์ดช 
Mr. Kris Narongdej 

 

หวัขอ้/Item รายละเอยีด/Detail 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  
 
Relationship with executives or major 
shareholders of the Company or its 
subsidiaries 

พี่ชายของนายกรณ์ ณรงค์เดช (ประธานคณะกรรมการบริหาร, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหนา้ที่ฝา่ยบริหาร)  

 
 Elder brother of Mr. Korn Narongdej (Chairman of the Executive Committee, Chairman of the 
Enterprise Risk Management Committee, Member of the Nomination and Remuneration 
Committee and CEO) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู ้บร ิหารใน
บริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน 
Current directorship/ executive 
position in other listed companies 

- ไม่ม ี
 
- None 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการ
อื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
Current directorship/executive 
position in non-listed companies 

- กรรมการบริหาร, บริษทั เคพีเอ็น กรุป๊ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
- กรรมการบริหาร, บริษทั เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัด  
- กรรมการบริหาร, บริษทั ดับบลิวเอชเอ - เคพีเอ็น อลัยแอนซ์ จ ากัด 
- กรรมการบริหาร, บริษทั ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จ ากัด 
- กรรมการบริหาร, บริษทั เคพีเอ็น อวอรด์ จ ากัด  
- กรรมการบริหาร, บริษทั เคพีเอ็น เทรดด้ิง จ ากัด 
- กรรมการบริหาร, บริษทั เคพีเอ็น ทาวเวอร์ จ ากัด 
- กรรมการ, กลุ่มบริษัท สยามกลการ 
- รองประธาน, มูลนิธิ ดร. เกษม และคุณหญิง พรทพิย์ ณรงค์เดช (มูลนิธิ เคพีเอ็น) 
 

- Executive Director, KPN Group Corporation Co., Ltd 
- Executive Director, KPN LAND Co., Ltd 
- Executive Director, WHA-KPN Alliances Co., Ltd 
- Executive Director, CBNP (Thailand) Co., Ltd 
- Executive Director, KPN Award Co., Ltd  
- Executive Director, KPN Trading Co., Ltd 
- Executive Director, KPN Tower Co., Ltd 
- Director, Siam Motors Group of Companies 
- Vice Chairman, Dr. Kasem & Khunying Phornthip Narongdej Foundations. 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู ้บร ิหารใน
กิจการอื ่นที ่อาจท าให้มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 
Directorship/executive position in 
other companies potentially having 
conflict of interest with the Company 

- กรรมการ, บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัด 
 
 
 

- Director,  KPN Land Co., Ltd.  
 

เปน็/ไมเ่ปน็กรรมการทีม่สีว่นรว่ม ในการ
บรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาที่
ไดร้บัเงนิเดอืนประจ าของบรษิทัหรอืบรษิทั
ยอ่ย 

ไม่เป็น 
 
 
 
 
 
 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2                             Enclosure 2 
บรษิทั ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 

Raimon Land Public Company Limited 
 

ขอ้มลูกรรมการบรษิทัทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่แตง่ตัง้เปน็กรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทัทีอ่อกตามวาระ 
Information of the candidate for the election of Directors to replace the Directors who will retire by rotation 

 
นายกฤษณ ์ณรงคเ์ดช 
Mr. Kris Narongdej 

 

หวัขอ้/Item รายละเอยีด/Detail 

Being an executive director of the 
Company, an officer, an employee, or an 
advisor regularly receiving a salary from 
the Company or its subsidiary   

No 
 

เปน็/ไมเ่ปน็ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีของบรษิทั
หรอืบรษิทัยอ่ย 
Being a professional service provider for 
the Company or its subsidiary 

ไม่เป็น 
 
No 

ประวตักิารเขา้รว่มประชมุป ี2563 
Number of meetings attended in 2020 

การประชมุคณะกรรมการบริษทั  7 / 8 ครั้ง 
Board of Directors’ Meeting  7 / 8         times 

ขอ้พพิาททางกฎหมาย 
Legal Dispute 

ไม่มี 
None 

สว่นไดเ้สยีพเิศษ 
Special Interest 

ไม่มี 
None  

 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2                                               Enclosure 2 
บรษิทั ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 

Raimon Land Public Company Limited 
 

ขอ้มลูกรรมการบรษิทัทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่แตง่ตัง้เปน็กรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทัทีอ่อกตามวาระ 
Information of the candidate for the election of Directors to replace the Directors who will retire by rotation 

 
นายกรณ ์ณรงคเ์ดช 

Mr. Korn Narongdej 

 

หวัขอ้/Item รายละเอยีด/Detail 

ชือ่-นามสกลุ 
Name-Surname 

นายกรณ ์ณรงคเ์ดช 
Mr. Korn Narongdej 

 
อาย ุ 
Age 

42 ป ี
42 years  

สญัชาต ิ 
Nationality 

ไทย 
Thai 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอจะแตง่ตัง้ 
Types of director nominated for 
appointment 

กรรมการ  
 

Director 

คณุวฒุิการศกึษาสงูสดุ 
 

Educational background 

วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (MSc) in Industrial Relations and Personnel Management,  
London School of Economics (LSE), London, UK  
Master of Science (MSc) in Industrial Relations and Personnel Management,  
London School of Economics (LSE), London, UK  

การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ 
 

Training relating to role and duties of 
director 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) พ.ศ. 2561 หลักสูตร Director Certificate Program 254 
 
Thai Institute of Directors (IOD) B.E. 2561, Director Certificate Program 254 

ประสบการณก์ารท างาน 
Working Experience 

ชว่งเวลา 
Period 

ต าแหนง่ 
Position 

ชือ่หนว่ยงาน/บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 
Name of Institute / Company  

/ Business Type 
 ปัจจุบัน 

Present 
ประธานคณะกรรมการบริหาร,  

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
องค์กร, กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 
Chairman of the Executive Committee, 

Chairman of the Enterprise Risk 
Management Committee, Member of the 

Nomination and Remuneration Committee 
and CEO 

บมจ. ไรมอน แลนด ์
 Raimon Land Plc.  

โปรดดูข้อมลูเพิม่เตมิด้านล่าง 
Please see more information below  

จ านวนปทีีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ 
 
Number of years of service 

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท
มาแล้วทั้งหมดเป็นเวลา 1 ปี 5 เดือน 
 

Initially appointed as the Company’s director on 20 November 2019 and has held the position of 
director of the Company for totaling 1 year 5 months 

การถอืครองหุน้ในบรษิทั 
 
 
Shareholding in the Company 

- ถือด้วยตนเอง: 700,000 หุ้น (ร้อยละ 0.02) 
- คู่สมรส ผู้อยู่กินกันฉันท์สามีภรยิา และบตุรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไมม่ี 
- นิติบุคคลที่เป็นผูท้ี่เกี่ยวข้องตามนิยามของส านักงาน ก.ล.ต.: ไม่มี  
 

- Direct: 700,000 shares (0.02%) 
- Spouse / cohabitating partner and minor children: None 
- Juristic Person(s) as the related persons according to the Notification of the SEC: None  



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2                                               Enclosure 2 
บรษิทั ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 

Raimon Land Public Company Limited 
 

ขอ้มลูกรรมการบรษิทัทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่แตง่ตัง้เปน็กรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทัทีอ่อกตามวาระ 
Information of the candidate for the election of Directors to replace the Directors who will retire by rotation 

 
นายกรณ ์ณรงคเ์ดช 

Mr. Korn Narongdej 

 

หวัขอ้/Item รายละเอยีด/Detail 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นราย
ใ ห ญ ่ ข อ ง บ ร ิ ษ ั ท ห ร ื อ บ ร ิ ษ ั ท ย ่ อ ย 
Relationship with executives or major 
shareholders of the Company or its 
subsidiaries 

น้องชายของนายกฤษณ์ ณรงค์เดช (ประธานคณะกรรมการบรษิัท, กรรมการที่ไม่เปน็ผู้บริหาร)  
 
Younger brother of Mr. Kris Narongdej (Chairman of the Board, Non-Executive Director) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู ้บร ิหารใน
บริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน 
Current directorship/ executive 
position in other listed companies 

- ไม่ม ี
 
- None 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการ
อื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 
 
Current directorship/executive 
position in non-listed companies 

- กรรมการบริหาร, บริษทั เคพีเอ็น โฮลดิ้ง จ ากัด  
- ประธานกรรมการบริหาร, บริษทั เคพีเอ็น อวอร์ด จ ากัด  
- กรรมการ, มูลนิธิ ดร. เกษม และคุณหญงิ พรทิพย ์ณรงค์เดช (มูลนิธิ เคพีเอ็น) 
 

- Executive Director, KPN Holding Co., Ltd  
- Chief Executive Officer, KPN Award Co., Ltd  
- Director, Dr.Kasem-Khunying Phornthip Narongdej Foundation 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู ้บร ิหารใน
กิจการอื ่นที ่อาจท าให้มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 
Directorship/executive position in 
other companies potentially having 
conflict of interest with the Company 

- กรรมการ, บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัด 
 
 

 
- Director,  KPN Land Co., Ltd.  
 

เปน็/ไมเ่ปน็กรรมการทีม่สีว่นรว่ม ในการ
บรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาที่
ไดร้บัเงนิเดอืนประจ าของบรษิทัหรอืบรษิทั
ยอ่ย 
Being an executive director of the 
Company, an officer, an employee, or an 
advisor regularly receiving a salary from 
the Company or its subsidiary   

เป็นกรรมการบริหารของบริษัท 
 
 
 
Being executive director of the Company 
 

เปน็/ไมเ่ปน็ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีของบรษิทั
หรอืบรษิทัยอ่ย 
Being a professional service provider for 
the Company or its subsidiary 

ไม่เป็น 
 
No 

ประวตักิารเขา้รว่มประชมุป ี2563 
Number of meetings attended in 2020 

การประชมุคณะกรรมการบริษทั  7 / 8 ครั้ง 
 

Board of Directors’ Meeting  7 / 8         times 

ขอ้พพิาททางกฎหมาย 
Legal Dispute 

ไม่มี 
None 
 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2                                               Enclosure 2 
บรษิทั ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 

Raimon Land Public Company Limited 
 

ขอ้มลูกรรมการบรษิทัทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่แตง่ตัง้เปน็กรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทัทีอ่อกตามวาระ 
Information of the candidate for the election of Directors to replace the Directors who will retire by rotation 

 
นายกรณ ์ณรงคเ์ดช 

Mr. Korn Narongdej 

 

หวัขอ้/Item รายละเอยีด/Detail 

สว่นไดเ้สยีพเิศษ 
Special Interest 

ไม่มี 
None 

 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2                                                     Enclosure 2 
บรษิทั ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 

Raimon Land Public Company Limited 
 

ขอ้มลูกรรมการบรษิทัทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่แตง่ตัง้เปน็กรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทัทีอ่อกตามวาระ 
Information of the candidate for the election of Directors to replace the Directors who will retire by rotation 

 
นายสเตฟาน มเิชล 

Mr. Stephane Michel 

 

หวัขอ้/Item รายละเอยีด/Detail 

ชือ่-นามสกลุ 
Name-Surname 

นายสเตฟาน มเิชล 
Mr. Stephane Michel 

 
อาย ุ 
Age 

45 ป ี
45 years  

สญัชาต ิ 
Nationality 

ฝรั่งเศส 
French 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอจะแตง่ตัง้ 
Types of director nominated for 
appointment 

กรรมการ  
 

Director 

คณุวฒุิการศกึษาสงูสดุ 
 

Educational background 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, มหาวิทยาลัยลาซาล 
 
International Relations, La Salle University 

การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ 
 

Training relating to role and duties of 
director 

N/A 
 
N/A 

ประสบการณก์ารท างาน 
Working Experience 

ชว่งเวลา 
Period 

ต าแหนง่ 
Position 

ชือ่หนว่ยงาน/บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 
Name of Institute / Company  

/ Business Type 
 ปัจจุบัน 

Present 
กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์กร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
ปฏิบัติการ 

Executive Director, Member of the 
Enterprise Risk Management Committee 

and Chief Operating Officer 

บมจ. ไรมอน แลนด ์
Raimon Land Plc.  

โปรดดูข้อมลูเพิม่เตมิด้านล่าง 
Please see more information below  

จ านวนปทีีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ 
 
Number of years of service 

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรกเมื่อวันที ่9 กันยายน 2563 และด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทมาแลว้
ทั้งหมดเป็นเวลา 7 เดือน 
 

Initially appointed as the Company’s director on 9 September 2020 and has held the position of 
director of the Company for totaling 7 months  
 

การถอืครองหุน้ในบรษิทั 
 
 

Shareholding in the Company 

- ถือด้วยตนเอง: ไม่มี 
- คู่สมรส ผู้อยู่กินกันฉันท์สามีภรยิา และบตุรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไมม่ี 
- นิติบุคคลที่เป็นผูท้ี่เกี่ยวข้องตามนิยามของส านักงาน ก.ล.ต.: ไม่มี  
 

- Direct: None 
- Spouse / cohabitating partner and minor children: None 
- Juristic Person(s) as the related persons according to the Notification of the SEC: None  
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Raimon Land Public Company Limited 
 

ขอ้มลูกรรมการบรษิทัทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่แตง่ตัง้เปน็กรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทัทีอ่อกตามวาระ 
Information of the candidate for the election of Directors to replace the Directors who will retire by rotation 

 
นายสเตฟาน มเิชล 

Mr. Stephane Michel 

 

หวัขอ้/Item รายละเอยีด/Detail 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นราย
ใ ห ญ ่ ข อ ง บ ร ิ ษ ั ท ห ร ื อ บ ร ิ ษ ั ท ย ่ อ ย 
Relationship with executives or major 
shareholders of the Company or its 
subsidiaries 

- ไม่ม ี
 
- None 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู ้บร ิหารใน
บริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน 
Current directorship/ executive 
position in other listed companies 

- ไม่ม ี
 
- None 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการ
อื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 
 
Current directorship/executive 
position in non-listed companies 

- กรรมการ, Midera International 
- กรรมการ, Merchants of Pleasure Ltd 

 
- Director, Midera International 
- Director, Merchants of Pleasure Ltd 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู ้บร ิหารใน
กิจการอื ่นที ่อาจท าให้มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 
Directorship/executive position in 
other companies potentially having 
conflict of interest with the Company 

ไม่มี 
 
 
 

ไม่มี 
 

เปน็/ไมเ่ปน็กรรมการทีม่สีว่นรว่ม ในการ
บรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาที่
ไดร้บัเงนิเดอืนประจ าของบรษิทัหรอืบรษิทั
ยอ่ย 
Being an executive director of the 
Company, an officer, an employee, or an 
advisor regularly receiving a salary from 
the Company or its subsidiary   

เป็นกรรมการบริหารของบริษัท 
 
 
 
Being executive director of the Company 
 

เปน็/ไมเ่ปน็ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีของบรษิทั
หรอืบรษิทัยอ่ย 
Being a professional service provider for 
the Company or its subsidiary 

ไม่เป็น 
 
No 

ประวตักิารเขา้รว่มประชมุป ี2563 
Number of meetings attended in 2020 

การประชมุคณะกรรมการบริษทั  1 / 1 ครั้ง 
 

Board of Directors’ Meeting  1 / 1         times 

ขอ้พพิาททางกฎหมาย 
 
Legal Dispute 

ไม่มี 
 
None 
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Raimon Land Public Company Limited 
 

ขอ้มลูกรรมการบรษิทัทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่แตง่ตัง้เปน็กรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทัทีอ่อกตามวาระ 
Information of the candidate for the election of Directors to replace the Directors who will retire by rotation 

 
นายสเตฟาน มเิชล 

Mr. Stephane Michel 

 

หวัขอ้/Item รายละเอยีด/Detail 

สว่นไดเ้สยีพเิศษ 
Special Interest 

ไม่มี 
None 
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