
สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 13  

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 88 

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม : ท่านที่ 1 

 

ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี  

อายุ : 72 ปี 

คุณวุฒทิางการศึกษา :  

- ปริญญาเอก สาขา Management and Accounting มหาวิทยาลยัเคโอ ประเทศญ่ีปุ่ น 

- บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรม/สัมมนา :  -  อบรมวิชาชีพทางบญัชีและอ่ืน ๆ ตามข้อกําหนดของสภาวชิาชีพบญัชีฯ สาํหรับ   

     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต จํานวน 40 ชัว่โมงตอ่ปี 

   -  หลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นท่ี 10 (TEPCOT 10)  

      มหาวิทยาหอการค้าไทย 

  -  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 264/2018  

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) Statement 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ทาํงาน  

กลุ่มบริษัทกนักุล  

• ปี 2561 – ปัจจบุนั บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 

• ปี 2561 – ปัจจบุนั บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  กรรมการตรวจสอบ 

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตาํแหน่งภายนอก 

• ปี 2561 – ปัจจบุนั สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ ท่ีปรึกษาด้านการศกึษาวชิาชีพบญัชี 

       และเทคโนโลยีบญัชี 

• ปี 2561 – ปัจจบุนั บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จํากดั (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) /  

       กรรมการตรวจสอบ 

• ปี 2560 – ปัจจบุนั สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชีฯ  

        ด้านการศกึษาและเทคโนโลย ี

• ปี 2559 – ปี 2562 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  คณบดี คณะบญัชี 

• ปี 2552 – ปี 2558 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ธญับรีุ ผู้ เช่ียวชาญ โครงการปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ 

• ปี 2545 – ปี 2550 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ  

       คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

• ปี 2534 – ปี 2542 สาํนกังาน KPMG Peat Marwick Suthee หุ้นสว่น 

• ปี 2519 – ปี 2552 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  อาจารย์ประจํา คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

 

 

 

 

 

 



สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 13  

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 89 

สัดส่วนการถอืหุ้น :  ไมม่ี   

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  1 แหง่ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  ไมม่ ี

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :  ไมม่ ี

นิยามกรรมการอิสระ :  บริษัทฯ ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกําหนด 
ของสํานักงานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวน
หุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด อีกทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วม
ในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือ   
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

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 

ไมม่ ี

5. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา         

หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง

มาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี 

ไมเ่ป็น 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :    ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นในครัง้นี ้: 

วาระที ่ วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 การมีสว่นได้เสีย 

1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ไมมี่ 

2 รับทราบการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ไมมี่ 

3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ไมมี่ 

4 พิจารณาอนมุตัิการกําหนดหลกัเกณฑ์การจา่ยปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ     

ประจําปี 2562 

ไมมี่ 

5 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ      

สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และจา่ยปันผล (ถ้ามี) 

ไมมี่ 

6 พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ในสว่นที่ไมส่ามารถจดัสรรเพ่ือจา่ยหุ้นปันผลได้

ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

ไมมี่ 

7 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบั   

การลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ไมมี่ 

8 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีด่ํารงตําแหน่งครบตามวาระ   ไมมี่ 

9 พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจําปี 2563 ไมมี่ 
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วาระที ่ วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 การมีสว่นได้เสีย 

10 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2563 ไมมี่ 

11 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ 

ไมมี่ 

12 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 2 

 

ชื่อ-นามสกุล : พลเอก ธารไชยยนัต์ ศรีสวุรรณ  

อายุ : 62 ปี 

คุณวุฒทิางการศึกษา :  

- ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหราชอาณาจกัร 

- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

- โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

- โรงเรียนเตรียมทหาร 

ประวัติการอบรม/สัมมนา : -  หลกัสตูรวิทยาการผู้ นําไทย - จีน ยคุใหม ่รุ่นท่ี 2 (วทจ.) มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ

  -  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี (160/2019)         

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   

  -  หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร  

  -  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 23    

ประสบการณ์ทาํงาน  

กลุ่มบริษัทกนักุล  

• ปี 2562 – ปัจจบุนั บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตาํแหน่งภายนอก 

• ปี 2560  กองบญัชาการกองทพัไทย  ผู้บญัชาการทหารสงูสดุ 

• ปี 2559  กองบญัชาการกองทพัไทย  เสนาธิการทหาร  

• ปี 2558  กองบญัชาการกองทพัไทย  รองเสนาธิการทหาร  

• ปี 2557  กองบญัชาการกองทพัยไทย  หวัหน้าฝ่ายเสนาธิการ 

       ประจําผู้บญัชาการทหารสงูสดุ 

• ปี 2555  กองบญัชาการกองทพัไทย  เจ้ากรมยทุธการทหาร 

 
สัดส่วนการถอืหุ้น :  ไมม่ี   

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  ไมม่ ี

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  ไมม่ ี

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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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 

ไมม่ ี

5. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา         

หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง

มาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี 

ไมเ่ป็น 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :    ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นในครัง้นี ้: 

วาระที ่ วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 การมีสว่นได้เสีย 

1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ไมมี่ 

2 รับทราบการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ไมมี่ 

3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ไมมี่ 

4 พิจารณาอนมุตัิการกําหนดหลกัเกณฑ์การจา่ยปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ     

ประจําปี 2562 

ไมมี่ 

5 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ      

สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และจา่ยปันผล (ถ้ามี) 

ไมมี่ 

6 พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ในสว่นที่ไมส่ามารถจดัสรรเพ่ือจา่ยหุ้นปันผลได้

ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

ไมมี่ 

7 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบั   

การลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ไมมี่ 

8 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีด่ํารงตําแหน่งครบตามวาระ   ไมมี่ 

9 พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจําปี 2563 ไมมี่ 

10 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2563 ไมมี่ 

11 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ 

ไมมี่ 

12 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 : นายธรากร องัภเูบศวร์  

อายุ : 56 ปี 

 

 

คุณวุฒทิางการศึกษา :  

- ปริญญาโท MBA การเงินและการตลาด E7สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (คอมพิวเตอร์) วศ.บ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรม/สัมมนา : -  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นท่ี 24 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ปี 2560  

    ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   

- หลกัสตูรการนกับริหารการเงินการคลงัภาครัฐระดบัสงู (บงส.) ปี 2557  

สถาบนัพฒันาบคุลากร ด้านการคลงัและบญัชีภาครัฐ กรมบญัชีกลาง 

- หลกัสตูรนกับริหารการยตุิธรรมทางปกครองระดบัสงู (บยป.) รุ่นท่ี 5 ปี 2556  

วิทยาลยัการยตุิธรรมทางปกครอง สาํนกังานศาลปกครอง 

- หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 55  

สถาบนัวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร ปี 2555 

- หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการสาํหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและ

องค์การมหาชน รุ่น 9/2555 สถาบนัพระปกเกล้า 

- หลกัสตูร Director Certification Program ( DCP 155/2012) 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- การฝึกอบรมกรรมการผู้จดัการ หลกัสตูรเร่งดว่น ณ บริษัท Mc Donald สงิคโปร์ และ

มหาวิทยาลยัแฮมเบอร์เกอร์ นครซิดน่ีย์ประเทศออสเตรเลยี  

ประสบการณ์ทาํงาน  

กลุ่มบริษัทกนักุล  

• พ.ย. 2556 – ปัจจบุนั บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

• ปี 2561 – พ.ย. 2562 บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

       พิจารณาผลตอบแทน 

• ปี 2561 – ปัจจบุนั บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตาํแหน่งภายนอก 

• ปี 2562 – ปัจจบุนั บริษัท ไทย แอ๊กโกร เอ็กซเซนจ์ จํากดั ประธานคณะกรรมการบริหาร 

• ปี 2561 – ปัจจบุนั บริษัท ไทย แอ๊กโกร เอ็กซเซนจ์ จํากดั กรรมการบริษัท 

• ปี 2560 – ปัจจบุนั บริษัท 988 พลสั จํากดั   ประธานกรรมการบริหาร (CEO) 

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

• ปี 2556 – ปี 2557 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  กรรมการ 

• ปี 2555 – ปี 2556 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

• ปี 2554 – ปี 2557 บริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) กรรมการ 
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สัดส่วนการถอืหุ้น :  0.0101% (900,039 หุ้น)  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  ไมม่ ี

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 

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 2563 การมีสว่นได้เสีย 

1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ไมมี่ 

2 รับทราบการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ไมมี่ 

3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ไมมี่ 

4 พิจารณาอนมุตัิการกําหนดหลกัเกณฑ์การจา่ยปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ     

ประจําปี 2562 

ไมมี่ 

5 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ      

สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และจา่ยปันผล (ถ้ามี) 

ไมมี่ 

6 พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ในสว่นที่ไมส่ามารถจดัสรรเพ่ือจา่ยหุ้นปันผลได้

ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

ไมมี่ 

7 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบั   

การลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ไมมี่ 

8 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีด่ํารงตําแหน่งครบตามวาระ   ไมมี่ 

9 พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจําปี 2563 ไมมี่ 
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วาระที ่ วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 การมีสว่นได้เสีย 

10 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2563 ไมมี่ 

11 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ 

ไมมี่ 

12 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ไมมี่ 
 

 

ที่อยู่ :    บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

     1177 อาคาร เพิร์ล แบงค์ค็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน   

     แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 13  

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 96 

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม : ท่านที่ 4 

 

ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณ์ จนัทโนทก  

อายุ : 45 ปี 

คุณวุฒทิางการศึกษา :  

- หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑติ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ประวัติการอบรม/สัมมนา : -  ประกาศนียบตัรหลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู รุ่นท่ี 6 (วปส.) สาํนกังาน

คณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการ ประกอบธุรกิจประกนัภยั   

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นท่ี 7 (TEPCoT) 

มหาวิทยาหอการค้าไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี15 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการ สาํหรับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทนุ 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD)  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Six Sigma Black Belt จาก General Electric Company   

ประสบการณ์ทาํงาน  

กลุ่มบริษัทกนักุล  

• พ.ย.2562 - ปัจจบุนั บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตาํแหน่งภายนอก 

• ปี 2560 - ปัจจบุนั บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

        ฝ่ายตวัแทนประกนัชีวิต 

• ปี 2558 - ปัจจบุนั บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทาลสิ จํากดั กรรมการอิสระ 

• ปี 2559 - ปี 2560 บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  รองผู้จดัการใหญ่ 

• ปี 2558 - ปี 2558 บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) กรรมการผู้จดัการ 

• ปี 2555 - ปี 2558 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน)  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

• ปี 2553 - ปี 2555 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)  กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนาม) 
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สัดส่วนการถอืหุ้น :  ไมม่ี   

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  ไมม่ ี

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 

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 

ไมม่ ี

5. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา         

หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง

มาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี 

ไมเ่ป็น 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :    ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นในครัง้นี ้: 

วาระที ่ วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 การมีสว่นได้เสีย 

1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ไมมี่ 

2 รับทราบการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ไมมี่ 

3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ไมมี่ 

4 พิจารณาอนมุตัิการกําหนดหลกัเกณฑ์การจา่ยปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ     

ประจําปี 2562 

ไมมี่ 

5 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ      

สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และจา่ยปันผล (ถ้ามี) 

ไมมี่ 

6 พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ในสว่นที่ไมส่ามารถจดัสรรเพ่ือจา่ยหุ้นปันผลได้

ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

ไมมี่ 

7 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบั   

การลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ไมมี่ 

8 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีด่ํารงตําแหน่งครบตามวาระ   ไมมี่ 
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วาระที ่ วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 การมีสว่นได้เสีย 

9 พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจําปี 2563 ไมมี่ 

10 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2563 ไมมี่ 

11 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ 

ไมมี่ 

12 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ไมมี่ 
 

 

ที่อยู่ :    บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

     1177 อาคาร เพิร์ล แบงค์ค็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน   

     แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


