สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 11
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)

ข้อมูลกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม : ท่านที่ 1
ชื่อ-นามสกุล

: ดร.จงรัก ระรวยทรง

อายุ

: 67 ปี

คุณวุฒทิ างการศึกษา

:

- ปริญญาเอก สาขา Economics, University of Illinois at Urbana - Champaign, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม/สัมมนา :
สัมมนาหัวข้อเรื่อง “ความยั่งยืนของธุรกิจในยุคดิจิทลั “รูใ้ ห้ไว...ใช้ให้เป็ น” บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด (Ernst & Young)
ประกาศนียบัตร Economic Statistics, United Nations (UN)
ประกาศนียบัตร Public Finance, International Monetary Fund (IMF)
ประกาศนียบัตร Securities Market, U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)
ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP 14/2002) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร Effective Audit Committee 4/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร Japan Capital Market, Japan Securities Dealers Association (JSDA)
ประสบการณ์ทางาน
กลุ่มบริษทั กันกุล
•
ธ.ค. 63 – ปั จจุบนั

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)

ปี 2558 – ธ.ค.63

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)

•

กลุ่มบริษทั อืน่ /กลุ่มตาแหน่งภายนอก
•
ปี 2563 – ปั จจุบนั
บริษัท แอพเพิล แคช จากัด
•
ปี 2561 – ปั จจุบนั
บริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จากัด
•
ปี 2559 – ปั จจุบนั
บริษัท คิงส์ฟอร์ด โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
•
ปี 2547 – ปี 2557
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จากัด
ตรวจสอบ
•
ปี 2545 – ปี 2546
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
•
ปี 2544 – ปี 2550
ศูนย์ซือ้ ขายตราสารหนีไ้ ทย
•
ปี 2544 – ปี 2545
การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) /
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) /
กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารกลุ่ม
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
หน้าที่ 79

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 11
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)

ปี 2541 – ปี 2550
ปี 2541 – ปี 2550
ปี 2539 – ปี 2555
ปี 2539 – ปี 2555
ปี 2539 – ปี 2555
ปี 2538 – ปี 2539
ปี 2535 – ปี 2538
ปี 2534 – ปี 2535
ปี 2526 – ปี 2534

•
•
•
•
•
•
•
•
•

บริษัท ไทยเรทติง้ แอนด์ อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จากัด (TRIS)

สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ (TSI)
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (TSFC)
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ วชิระธนทุน จากัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม จากัด (มหาชน)
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

สัดส่วนการถือหุน้

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
กรรมการผูอ้ านวยการ
กรรมการผูอ้ านวยการ สถาบันฝึกอบรม
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายวิจยั และพัฒนา
ผูอ้ านวยการฝ่ ายวิจยั และพัฒนา
ผูช้ านาญการพิเศษ
ฝ่ ายนโยบายเงินกู้ และ ฝ่ ายนโยบาย
การคลังและภาษีอากร

: ไม่มี

การดารงตาแหน่งในบริษทั อืน่ ทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน

: ไม่มี

การดารงตาแหน่งในบริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

: 2 แห่ง

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

นิยามกรรมการอิสระ

: บริษัทฯ ได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็ นไปตามข้อกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย โดยจะต้อ งถื อ หุ้น ไม่ เกิ น ร้อ ยละ 0.75 ของ
จานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด อีกทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มี
ส่วนร่วมในการบริห ารงาน ลูก จ้าง พนักงาน ที่ ป รึกษาที่ ได้ รับ เงิน เดื อ น
ประจา หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง

การมีส่วนได้เสียกับบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบคุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปั จจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
1.
2.
3.
4.

เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
ถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็ น

: ไม่มี
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การมีส่วนได้เสียพิเศษทีแ่ ตกต่างจากกรรมการคนอืน่ ๆ ในทุกวาระทีเ่ สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :
วาระที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ทีอ่ ยู่

วาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
รับทราบการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2563
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเบ็ดเสร็จจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)
พิจารณาอนุมตั ิเลือกตัง้ กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีด่ ารงตาแหน่งครบตามวาระ
พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจาปี 2564
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การมีส่วนได้เสีย
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

: บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
1177 อาคาร เพิรล์ แบงค์ค็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)

ข้อมูลกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม : ท่านที่ 2
ชื่อ-นามสกุล

: พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสวุ รรณ

อายุ

: 62 ปี

คุณวุฒทิ างการศึกษา
:
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหราชอาณาจักร
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- โรงเรียนเตรียมทหาร
ประวัติการอบรม/สัมมนา : - หลักสูตรวิทยาการผูน้ าไทย - จีน ยุคใหม่ รุน่ ที่ 2 (วทจ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ (160/2019)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน่ ที่ 23
ประสบการณ์ทางาน
กลุ่มบริษทั กันกุล
• ปี 2562 – ปั จจุบน
ั

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

กลุ่มบริษทั อืน่ /กลุ่มตาแหน่งภายนอก
•
ปี 2560
กองบัญชาการกองทัพไทย
•
ปี 2559
กองบัญชาการกองทัพไทย
•
ปี 2558
กองบัญชาการกองทัพไทย
•
ปี 2557
กองบัญชาการกองทัพยไทย
•
ปี 2555
กองบัญชาการกองทัพไทย
สัดส่วนการถือหุน้

ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด
เสนาธิการทหาร
รองเสนาธิการทหาร
หัวหน้าฝ่ ายเสนาธิการประจาผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด
เจ้ากรมยุทธการทหาร

: ไม่มี

การดารงตาแหน่งในบริษทั อืน่ ทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน

: ไม่มี

การดารงตาแหน่งในบริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

: ไม่มี

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

นิยามกรรมการอิสระ

: บริษัทฯ ได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็ นไปตามข้อกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย โดยจะต้อ งถื อ หุ้น ไม่ เกิ น ร้อ ยละ 0.75 ของ
จานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด อีกทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มี
ส่วนร่วมในการบริห ารงาน ลูก จ้าง พนักงาน ที่ ป รึกษาที่ ได้รับ เงิน เดื อ น
ประจา หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง
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การมีส่วนได้เสียกับบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบคุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปั จจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
1.
2.
3.
4.

เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
ถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็ น

: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษทีแ่ ตกต่างจากกรรมการคนอืน่ ๆ ในทุกวาระทีเ่ สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :
วาระที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ทีอ่ ยู่

วาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
รับทราบการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
ประจาปี 2563
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเบ็ดเสร็จจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)
พิจารณาอนุมตั ิเลือกตัง้ กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีด่ ารงตาแหน่งครบตามวาระ
พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจาปี 2564
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การมีส่วนได้เสีย
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

: บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
1177 อาคาร เพิรล์ แบงค์ค็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หน้าที่ 83

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 11
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)

ข้อมูลกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม : ท่านที่ 3
ชื่อ-นามสกุล

: นายกฤษณ์ จันทโนทก

อายุ

: 45 ปี

คุณวุฒทิ างการศึกษา
:
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการอบรม/สัมมนา : - หลักสูตรสุดยอดผูน้ าวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุน่ ที่ 1 สถาบัน
วิทยาการประกันภัยระดับสูง
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุน่ ที่ 6 (วปส.) สานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุน่ ที่ 7 (TEPCoT)
มหาวิทยาหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกากับดูแลกิจการ สาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจในตลาดทุน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Six Sigma Black Belt จาก General Electric Company
ประสบการณ์ทางาน
กลุ่มบริษทั กันกุล
• พ.ย.2562 - ปั จจุบน
ั

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

กลุ่มบริษทั อืน่ /กลุ่มตาแหน่งภายนอก
•
ม.ค. 2564 – ปั จจุบนั บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย
•
ปี 2560 - ปั จจุบนั
บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย
•
ปี 2558 - ปั จจุบนั
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทาลิส จากัด
•
ปี 2559 – ปี 2560
บริษัท ไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
•
ปี 2558 – ปี 2558
บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
•
ปี 2555 – ปี 2558
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
•
ปี 2553 – ปี 2555
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายตัวแทนประกันชีวติ
กรรมการอิสระ
รองผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)

หน้าที่ 84

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 11
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุน้

: ไม่มี

การดารงตาแหน่งในบริษทั อืน่ ทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน

: ไม่มี

การดารงตาแหน่งในบริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

: 1 แห่ง

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

นิยามกรรมการอิสระ

: บริษัทฯ ได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็ นไปตามข้อกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย โดยจะต้อ งถื อ หุ้น ไม่ เกิ น ร้อ ยละ 0.75 ของ
จานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด อีกทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มี
ส่วนร่วมในการบริห ารงาน ลูก จ้าง พนักงาน ที่ ป รึกษาที่ ได้รับ เงิน เดื อ น
ประจา หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง

การมีส่วนได้เสียกับบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบคุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปั จจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
1.
2.
3.
4.

เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
ถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็ น

: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษทีแ่ ตกต่างจากกรรมการคนอืน่ ๆ ในทุกวาระทีเ่ สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :
วาระที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

วาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
รับทราบการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
ประจาปี 2563
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเบ็ดเสร็จจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)
พิจารณาอนุมตั ิเลือกตัง้ กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีด่ ารงตาแหน่งครบตามวาระ
พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจาปี 2564
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การมีส่วนได้เสีย
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หน้าที่ 85

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 11
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)

ทีอ่ ยู่

: บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
1177 อาคาร เพิรล์ แบงค์ค็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หน้าที่ 86

