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หน้าท่ี 51 

วาระที่  8  พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดํารงตําแหน่ง

ครบตามวาระ  

 

รายนามและประวัตบิุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัและข้อบงัคบัของบริษัทข้อท่ี 13 กําหนดให้กรรมการบริษัทต้อง

ออกจากตําแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ในอตัราหนึง่ในสามของจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด ถ้าจํานวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปีครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทท่ีต้องออกจากตําแหน่งจํานวนสามท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมการบริษัทผู้มีสว่นได้เสยีได้พิจารณาคณุสมบตัิของบคุคลท่ีได้รับเสนอช่ือดงัตอ่ไปนีเ้ห็น

ว่าทัง้สามทา่นมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม จึงเห็นชอบให้เลือกตัง้กรรมการสองทา่นกลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทตอ่ไปอีก

วาระหนึง่ และเลอืกตัง้กรรมการอีกทา่นหนึง่ทดแทนกรรมการท่ีดํารงตําแหนง่ตอ่เน่ืองครบ 9 ปี   
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 52 

ข้อมูลบุคคลที่เสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท : ท่านที่ 1 

 
 

ชื่อ-นามสกุล : ดร.ชิต เหลา่วฒันา   

อายุ : 59 ปี  

คุณวุฒทิางการศึกษา :  -  กลศาสตร์แมน่ยํา มหาวิทยาลยัเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่ น  

- ปริญญาเอก มหาวิทยาลยัคาร์เนกีเ้มลลอน สหรัฐอเมริกา (With two US patents: (1) 

Curve Controlling Apparatus for Endoscopic Conduits (2) A Mechanism for 

Assembly of Non-Axisymmetric Rigid Parts) 

   -  ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

ประวัติการอบรม/สัมมนา : - ประกาศนียบตัรการจดัการทางเทคโนโลยีและนวตักรรม สถาบนัเทคโนโลยีแหง่ 

     มลรัฐแมสซาซู เซสต์ (MIT) สหรัฐอเมริกา  

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Finance for Non-Finance Director สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Understanding the Fundamental of Finance Statement 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 15/2013 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท) 

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

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร “การกํากบัดแูลกิจการสาํหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู  

ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” รุ่นท่ี 3/2010 สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บริหาร

ระดบัสงูภาครัฐ (PDI) 

- 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 Roles of Chairman Program รุ่น 19/2008 

    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 93/2007  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 



สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 6 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 53 

ประสบการณ์การทาํงาน :  

กลุ่มบริษัทกนักุล  

• ปี 2558 – ปัจจบุนั บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

• ปี 2557 – ปัจจบุนั บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/กรรมการตรวจสอบ 

• ปี 2557 – ปี 2558 บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตาํแหน่งภายนอก 

• ปี 2561 – ปัจจบุนั บริษัท นํา้ตาลบรีุรัมย์ จํากดั (มหาชน)   กรรมการบริษัท 

• ปี 2558 – ปัจจบุนั บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน)   ประธานคณะกรรมการยทุธศาสตร์  

• ปี 2555 – ปัจจบุนั ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  ท่ีปรึกษาทางเทคโนโลยี 

• ปี 2553 – ปัจจบุนั บริษัท บริษัท ไทยเอนจิเนียร่ิง จํากดั  กรรมการบริษัท 

• ปี 2553 – ปี 2554 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน)   กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ 

• ปี 2552 – ปี 2554  ธนาคารออมสนิ    กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสีย่ง / 

กรรมการบริหารการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ปี 2551 – ปี 2554 สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์  ผู้ อํานวยการโปรแกรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 

และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ

• ปี 2551 – ปี 2554 บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จํากดั กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ 

• ปี 2551 – ปี 2552 ศนูย์เทคโนโลยีอิเลกทรอนิคส์  ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ 

และคอมพิวเตอร์แหง่ชาต ิ

• ปี 2551 – ปี 2552 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร   ท่ีปรึกษารัฐมนตรี 

• ปี 2550 – ปี 2551 บริษัท เอดีซี จํากดั    กรรมการบริษัท 

• ปี 2550 – ปี 2551 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน)   กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการการเงิน 

• ปี 2549 – ปี 2555 สภาวิจยัแหง่ชาติ สาขาวศิวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

และอตุสาหกรรมวิจยั 

• ปี 2549 – ปี 2550 บริษัท บางกอกคริสตลั จํากดั  กรรมการบริษัท 

• ปี 2549 – ปี 2550 ศนูย์ไทยกริดแหง่ชาต ิ   กรรมการ 

• ปี 2548 – ปัจจบุนั รายการ “สมรภมูิไอเดีย” สถานีโทรทศัน์ ช่อง 3 กรููนกัวิชาการ 

• ปี 2547 – ปัจจบุนั สมาคมวิชาการหุน่ยนต์ไทย   ท่ีปรึกษา 

• ปี 2545 – ปัจจบุนั ABU RoboCon (Thailand)   ประธานคณะกรรมการวิชาการ 
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ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 5 ปี 5 เดือน 

จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม ปี 2562 : ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น    1/1  ครัง้ 

     ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น   ไมม่ ี

     ประชมุคณะกรรมการบริษัท   6/7 ครัง้ 

     ประชมุระหวา่งกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 1/1 ครัง้ 

เพ่ือหารือแลกเปลีย่นความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  6/6 ครัง้ 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม   : ไมม่ ี

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แหง่ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แหง่ 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์  :      ไมม่ี  

สัดส่วนการถอืหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  : ร้อยละ 0.0234 ของทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 

(2,074,080 หุ้น)   

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปี    

ที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา ไมเ่ป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย     ไมเ่ป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งอิสระ  ไมม่ ี

4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย ไมม่ ี

บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง 

5. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา ไมเ่ป็น 

หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจม ี

ความขดัแย้งมาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี 

ที่อยู่ :  บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

   1177 อาคาร เพิร์ล แบงค์ค็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน 

   แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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ข้อมูลบุคคลที่เสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท : ท่านที่ 2 

 
 

ชื่อ-นามสกุล : ดร.จงรัก ระรวยทรง   

อายุ : 67 ปี  

คุณวุฒทิางการศึกษา :  -  ปริญญาเอก สาขา Economics, University of lllinois at Urbana - Champaign, U.S.A.  

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรม/สัมมนา : - สมัมนาหวัข้อเร่ือง “ความยัง่ยืนของธุรกิจในยคุดิจิทลั “รู้ให้ไว...ใช้ให้เป็น 

     ” บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั (Ernst & Young)  

- ประกาศนียบตัร Public Finance, International Monetary Fund 

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

- ประกาศนียบตัร Directors Certification Program (DCP 14/2002)  

สมาคมสง่เสริมสถาบนั กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบตัร Effective Audit Committee 4/2545  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบตัร Japan Capital Market, Japan Securities Dealers Association 

ประสบการณ์การทาํงาน :  

กลุ่มบริษัทกนักุล  

• ปี 2558 – ปัจจบุนั บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) /  

กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตาํแหน่งภายนอก 

• ปี 2561 – ปัจจบุนั บริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จํากดั     กรรมการบริษัท 

• ปี 2559 – ปัจจบุนั กลุม่ บริษัท แอพเพิล เวลธ์ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร  

• ปี 2547 – ปี 2557 บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จํากดั  กรรมการบริษัท /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

• ปี 2545 – ปี 2546 บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน)    กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ 

• ปี 2544 – ปี 2550 ศนูย์ซือ้ขายตราสารหนีไ้ทย    กรรมการ 

• ปี 2544 – ปี 2545 การปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย   กรรมการ 

• ปี 2541 – ปี 2550  บริษัท ไทยเรทติง้แอนด์ อินฟอร์เมชัน่เซอร์วสิ จํากดั (TRIS)   กรรมการ 

• ปี 2541 – ปี 2550  สถาบนัพฒันาบคุลากรธุรกิจหลกัทรัพย์ (TSI)  กรรมการ 

• ปี 2539 – ปี 2555 บริษัทหลกัทรัพย์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (TSFC) กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

• ปี 2539 – ปี 2555 สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์    กรรมการผู้ อํานวยการ 
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• ปี 2539 – ปี 2555  สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์   กรรมการผู้ อํานวยการ สถาบนัฝึกอบรม 

• ปี 2538 – ปี 2539  บริษัทหลกัทรัพย์ วชิระธนทนุ จํากดั  กรรมการผู้จดัการ 

• ปี 2535 – ปี 2538  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ผู้ อํานวยการฝ่ายวิจยัและพฒันา 

• ปี 2534 – ปี 2535 บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ธนสยาม จํากดั (มหาชน) ผู้ อํานวยการฝ่ายวิจยัและพฒันา 

• ปี 2526 – ปี 2534  สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั ผู้ ชํานาญการพิเศษ ฝ่ายนโยบายเงินกู้  

และ ฝ่ายนโยบายการคลงัและภาษีอากร 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 4 ปี 6 เดือน 

จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม ปี 2562 : ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น    1/1  ครัง้ 

     ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น   ไมม่ ี

     ประชมุคณะกรรมการบริษัท   7/7 ครัง้ 

     ประชมุระหวา่งกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 1/1 ครัง้ 

เพ่ือหารือแลกเปลีย่นความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  6/6 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี 5/5 ครัง้ 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม   : ไมม่ ี

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไมม่ ี

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แหง่ 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์  :      ไมม่ี  

สัดส่วนการถอืหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  : ไมม่ ี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปี   

ที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา ไมเ่ป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย     ไมเ่ป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งอิสระ  ไมม่ ี

4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย ไมม่ ี

บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง 

5. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา ไมเ่ป็น 

หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจม ี

ความขดัแย้งมาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี 

ที่อยู่ :  บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

   1177 อาคาร เพิร์ล แบงค์ค็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน 

   แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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ข้อมูลบุคคลที่เสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท : ท่านที่ 3         

 
 

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโศภชา ดาํรงปิยวฒุิ ์   

อายุ : 54 ปี  

คุณวุฒทิางการศึกษา :  -  ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวชิาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น  

- ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประวัติการอบรม/สัมมนา : - Corporate Innovation Summit 2019 

- Leadership and Coaching Skills รุ่นท่ี 1 

- Driving Effective Cultural รุ่นท่ี 2 

- หลกัสตูรนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย รุ่นท่ี 7 (นธป.7) วิทยาลยัรัฐธรรมนญู  

สถาบนัรัฐธรรมนญูศกึษา สาํนกังานศาลรัฐธรรมนญู 

- หลกัสตูรวทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 60 สถาบนัวิชาการปอ้งกนัประเทศ 

- หลกัสตูรการบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู รุ่นท่ี 6 ปี 2558 สมาคมวิทยาลยัปอ้งกนั

ราชอาณาจกัร ในพระบรมราชถูมัภ์ 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู วตท.รุ่นท่ี 18 ปี 2557 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 111.2551 สมาคมสง่เสริมสถาบนั 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 70/2551 สมาคมสง่เสริมสถาบนั 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Managing Finance for Business Owners by Peter Ho 

- หลกัสตูร Secrets to Doubling Your Sales, Productivity & Profits 

- หลกัสตูร Effective Senior Manager 

- หลกัสตูร Role of the Chairman Program รุ่นท่ี 21/2009 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูรการปอ้งกนัการทจุริตในองค์กร  (Anti-Corruption Training Course) 

ประสบการณ์การทาํงาน :  

กลุ่มบริษัทกนักุล  

• ปี 2562 – ปัจจบุนั บริษัท กนักลุ อินฟินิท กรุ๊ป จํากดั   กรรมการบริษัท   

• ปี 2562 – ปัจจบุนั  บริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี แอนด์ จีพีดี จํากดั  กรรมการบริษัท   

• ปี 2561 – ปัจจบุนั บริษัท ฟิวเจอร์ อีเลค็ทริคอล คอนโทรล จํากดั  กรรมการบริษัท   

• ปี 2561 – ปัจจบุนั บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี ้จํากดั   กรรมการบริษัท   

• ปี 2560 – ปัจจบุนั  บริษัท กลักลุโซลาร์ พาวเวอร์ จํากดั   กรรมการบริษัท   

• ปี 2558 – ปัจจบุนั บริษัท โคราช วินด์ เอนเนอร์ยี จํากดั   กรรมการบริษัท   

• ปี 2557 – ปัจจบุนั บริษัท กนักลุ โซลาร์ คอมมนิูตี ้จํากดั   กรรมการบริษัท   
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• ปี 2556 – ปัจจบุนั บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซลา่ จํากดั   กรรมการบริษัท 

• ปี 2556 – ปัจจบุนั บริษัท สยาม กนักลุ โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จํากดั  กรรมการบริษัท 

• ปี 2556 – ปัจจบุนั บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 1จํากดั กรรมการบริษัท 

• ปี 2556 – ปัจจบุนั บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 3 จํากดั กรรมการบริษัท 

• ปี 2556 – ปัจจบุนั บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 6 จํากดั กรรมการบริษัท 

• ปี 2556 – ปัจจบุนั บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 17 จํากดั กรรมการบริษัท 

• ปี 2556 – ปัจจบุนั บริษัท กนักลุ พาวเวอร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั  กรรมการบริษัท 

• ปี 2556 – ปัจจบุนั บริษัท กนักลุ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จํากดั   กรรมการบริษัท 

• ปี 2556 – ปัจจบุนั บริษัท กนักลุ โซลาร์ รูฟ 1 จํากดั   กรรมการบริษัท 

• ปี 2556 – ปัจจบุนั บริษัท กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จํากดั   กรรมการบริษัท 

• ปี 2556 – ปัจจบุนั บริษัท กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จํากดั   กรรมการบริษัท 

• ปี 2556 – ปัจจบุนั Gunkul Myanmar Central Power 1 Pte. Ltd.  กรรมการบริษัท  

• ปี 2555 – ปัจจบุนั บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  ประธานกรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

• ปี 2553 – ปัจจบุนั บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จํากดั   กรรมการบริษัท  

• ปี 2552 – ปี 2555 บริษัท กนักลุ ชบู ุพาวเวอร์เจน จํากดั   กรรมการบริษัท  

• ปี 2551 – ปัจจบุนั บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี ้จํากดั   กรรมการบริษัท  

• ปี 2551 – ปัจจบุนั บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  กรรมการบริษัท 

• ปี 2543 – ปัจจบุนั บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดกัส์ จํากดั   กรรมการบริษัท  

• ปี 2541 – ปี 2555 บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  กรรมการผู้จดัการ 

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตาํแหน่งภายนอก 

• ปี 2560 – ปัจจบุนั บริษัท กนักลุ กรุ๊พ จํากดั    กรรมการบริษัท   

• ปี 2560 – ปัจจบุนั กลุม่ เกรท มิราเคิล แอสเซท จํากดั   กรรมการบริษัท 

• ปี 2558 – ปัจจบุนั บริษัท แฮ้ปปี ้กรีน 2558 จํากดั   กรรมการบริษัท   

• ปี 2558 – ปัจจบุนั บริษัท เอ็นไทรตี ้ทรัพย์ จํากดั   กรรมการบริษัท   

• ปี 2558 – ปัจจบุนั บริษัท สยามฟิวเจอร์ จํากดั    กรรมการบริษัท 

• ปี 2558 – ปัจจบุนั บริษัท เทค-กรีน จํากดั    กรรมการบริษัท 

• ปี 2558 – ปัจจบุนั บริษัท ทองหลอ่ 9 จํากดั    กรรมการบริษัท 

• ปี 2545 – ปัจจบุนั บริษัท กนักลุ เทรดดิง้ แอนด์ เอเยนซี่ จํากดั  กรรมการบริษัท 
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ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการบริษัท (กรรมการบริหาร) 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 10 ปี 5 เดือน 

จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม ปี 2562 : ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น    1/1  ครัง้ 

     ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น   ไมม่ ี

     ประชมุคณะกรรมการบริษัท   7/7 ครัง้ 

     ประชมุคณะกรรมบริหารความเสีย่ง  5/5 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการบริหาร   45/45 ครัง้ 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม   : ไมม่ ี

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไมม่ ี

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 42 แหง่ 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์  :      ไมม่ี  

สัดส่วนการถอืหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  : ไมม่ ี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปี     

ที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา เป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย     ไมเ่ป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งอิสระ  ไมม่ ี

4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย ไมม่ ี

บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง 

5. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา เป็น 

หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจม ี

ความขดัแย้งมาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี 

ที่อยู่ :  บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

   1177 อาคาร เพิร์ล แบงค์ค็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน 

   แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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ข้อมูลบุคคลที่เสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท : ท่านที่ 4 

 

 
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลมิพล ศรีเจริญ   

อายุ : 51 ปี  

คุณวุฒทิางการศึกษา :  -  ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  

ประวัติการอบรม/สัมมนา : - หลกัสตูรการบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู (สวปอ.มส.) รุ่นท่ี 10  

     สมาคมวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

- หลกัสตูร Leadership and Coaching Skills รุ่นท่ี 1 

- หลกัสตูร Corporate Culture 

- หลกัสตูร Driving Effective Cultural รุ่นท่ี 2 

- หลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงูกบัการเปลีย่นแปลงองค์กร 

- Leadership Succession Program (LSP) รุ่นท่ี 8 มลูนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันา      

องค์กรภาครัฐ (IRDP) 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงู การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นท่ี 15 

สถาบนัพระปกเกล้า 

- ข้อควรระวงัของกรรมการเพ่ือปอ้งกนัความเสีย่งทางกฎหมาย ความรับผิดชอบของ

กรรมการตามกฎหมายทัง้ทางแพงและอาญา / ก.ล.ต. ตลท. 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรการบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู รุ่นท่ี 10              

สมาคมวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

- ประกาศนียบตัรชัน้สงู หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสงู 

รุ่นท่ี12 สถาบนัพระปกเกล้า ปี 2557 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 70/2551                         

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Effective Senior Manager 

- หลกัสตูร Train the Trainer of Anti-Corruption 

- หลกัสตูร Managing Finance for Business Owners by Peter Ho 

ประสบการณ์การทาํงาน :  

กลุ่มบริษัทกนักุล  

• ปี 2557 – ปัจจบุนั บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) ผู้ อํานวยการสายงาน สายงานขายและการตลาด  

• ปี 2553 – ปัจจบุนั บริษัท เค.เอ็น.พี. ซพัพลาย จํากดั  กรรมการบริษัท 

• ปี 2552 – ปัจจบุนั บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

• ปี 2550 – ปี 2557 บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการฝ่ายขายภมูิภาค 
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ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการบริษัท (กรรมการบริหาร) 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 10 ปี 5 เดือน 

จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม ปี 2562 : ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น    1/1  ครัง้ 

     ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น   ไมม่ ี

     ประชมุคณะกรรมการบริษัท   7/7 ครัง้ 

     ประชมุคณะกรรมการบริหาร   45/45 ครัง้ 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม   : ไมม่ ี

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - แหง่ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แหง่ 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์  :      ไมม่ี  

สัดส่วนการถอืหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  : ไมม่ ี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปี     

ที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา เป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย     ไมเ่ป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งอิสระ  ไมม่ ี

4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย ไมม่ ี

บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง 

5. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา เป็น 

หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจม ี

ความขดัแย้งมาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี 

ที่อยู่ :  บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

   1177 อาคาร เพิร์ล แบงค์ค็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน 

   แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 

 

 

 

 


