
สิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 11  
บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) 

 

หนา้ท่ี 79 

ข้อมูลกรรมการอิสระทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม : ท่านที ่1 
 
ชื่อ-นามสกุล : ดร.จงรกั ระรวยทรง  

อาย ุ : 67 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา :  

- ปรญิญาเอก สาขา Economics, University of Illinois at Urbana - Champaign, U.S.A. 
- ปรญิญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวัติการอบรม/สัมมนา :  
- สมัมนาหวัขอ้เรื่อง “ความยั่งยืนของธุรกิจในยคุดิจิทลั “รูใ้หไ้ว...ใชใ้หเ้ป็น” บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั (Ernst & Young) 

- ประกาศนียบตัร Economic Statistics, United Nations (UN) 

- ประกาศนียบตัร Public Finance, International Monetary Fund (IMF) 

- ประกาศนียบตัร Securities Market, U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) 

- ประกาศนียบตัร Directors Certification Program (DCP 14/2002) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบตัร Effective Audit Committee 4/2545 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบตัร Japan Capital Market, Japan Securities Dealers Association (JSDA) 

ประสบการณท์ างาน  

กลุ่มบริษทักนักุล  
• ธ.ค. 63 – ปัจจบุนั บรษิัท กนักลุเอ็นจเินียริ่ง จ ากดั (มหาชน) กรรมการบรษิัท (กรรมการอิสระ) /  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

• ปี 2558 – ธ.ค.63 บรษิัท กนักลุเอ็นจเินียริ่ง จ ากดั (มหาชน) กรรมการบรษิัท (กรรมการอิสระ) /  

กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

กลุ่มบริษทัอืน่/กลุ่มต าแหน่งภายนอก 
• ปี 2563 – ปัจจบุนั บรษิัท แอพเพิล แคช จ ากดั    กรรมการบรษิัท 

• ปี 2561 – ปัจจบุนั บรษิัท ฮาตาร ิไวรเ์ลส จ ากดั     กรรมการบรษิัท 

• ปี 2559 – ปัจจบุนั บรษิัท คิงสฟ์อรด์ โฮลดิง้ส ์ จ ากดั (มหาชน)  กรรมการบรหิารกลุ่ม  

• ปี 2547 – ปี 2557 บรษิัท กรุงไทยคอมพวิเตอร ์เซอรว์ิสเซส จ ากดั  กรรมการบรษิัท / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ  

• ปี 2545 – ปี 2546 บรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)    กรรมการบรษิัท / กรรมการตรวจสอบ 

• ปี 2544 – ปี 2550 ศนูยซ์ือ้ขายตราสารหนีไ้ทย    กรรมการ 

• ปี 2544 – ปี 2545 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย   กรรมการ 
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• ปี 2541 – ปี 2550  บริษัท ไทยเรทติง้แอนด ์อินฟอรเ์มชั่นเซอรวิ์ส จ ากดั (TRIS)   กรรมการ 

• ปี 2541 – ปี 2550  สถาบนัพฒันาบคุลากรธุรกจิหลกัทรพัย ์(TSI)  กรรมการ 

• ปี 2539 – ปี 2555 บรษิัทหลกัทรพัยเ์พื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์จ ากดั (TSFC) กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร 

• ปี 2539 – ปี 2555 สมาคมบรษิัทหลกัทรพัย ์    กรรมการผูอ้  านวยการ 

• ปี 2539 – ปี 2555  สมาคมบรษิัทหลกัทรพัย ์    กรรมการผูอ้  านวยการ สถาบนัฝึกอบรม 

• ปี 2538 – ปี 2539  บรษิัทหลกัทรพัย ์วชิระธนทนุ จ ากดั   กรรมการผูจ้ดัการ 

• ปี 2535 – ปี 2538  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย   ผูอ้  านวยการฝ่ายวิจยัและพฒันา 

• ปี 2534 – ปี 2535 บรษิัทเงินทนุหลกัทรพัย ์ธนสยาม จ ากดั (มหาชน) ผูอ้  านวยการฝ่ายวิจยัและพฒันา 

• ปี 2526 – ปี 2534  ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั  ผูช้  านาญการพิเศษ  

ฝ่ายนโยบายเงินกู ้และ ฝ่ายนโยบาย

การคลงัและภาษีอากร 

 
สัดส่วนการถือหุน้ :  ไม่มี   

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอืน่ทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบียน :  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :  2 แห่ง 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ :  ไม่มี 

นิยามกรรมการอิสระ :  บรษิัทฯ ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด 
ของส านักงานคณะกรรมการหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะต้องถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ของ
จ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด อีกทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า หรือ   ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
รว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบคุคลทีอ่าจมีความขดัแย้งในปัจจุบัน หรือ            
ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย ไม่เป็น 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างอิสระ ไม่มี 
4. ถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย       

บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ 
ไม่มี 

5. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า         
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

ไม่เป็น 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :    ไม่มี 
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การมีส่วนได้เสียพิเศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอืน่ๆ ในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคร้ังนี ้: 
วาระที ่ วาระการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 การมีส่วนไดเ้สีย 

1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 ไม่มี 
2 รบัทราบการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ไม่มี 
3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ไม่มี 
4 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 ไม่มี 
5 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรเบ็ดเสรจ็จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และจ่ายปันผล (ถา้มี) 
ไม่มี 

6 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีด่  ารงต าแหน่งครบตามวาระ   ไม่มี 
7 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2564 ไม่มี 
8 พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 ไม่มี 
9 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี) ไม่มี 

 

 

ทีอ่ยู่ :    บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  
     1177 อาคาร เพิรล์ แบงคค์็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน   
     แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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ข้อมูลกรรมการอิสระทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม : ท่านที ่2 
 
ชื่อ-นามสกุล : พลเอก ธารไชยยนัต ์ศรีสวุรรณ  

อาย ุ : 62 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา :  
- ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต คณะรฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหราชอาณาจกัร 
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
- โรงเรียนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ 
- โรงเรียนเตรยีมทหาร 

ประวัติการอบรม/สัมมนา : -  หลกัสตูรวิทยาการผูน้  าไทย - จนี ยคุใหม่ รุน่ท่ี 2 (วทจ.) มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
  -  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี (160/2019)         

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)   
  -  หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
  -  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุน่ท่ี 23    

ประสบการณท์ างาน  
กลุ่มบริษทักนักุล  
• ปี 2562 – ปัจจบุนั บรษิัท กนักลุเอ็นจเินียริ่ง จ ากดั (มหาชน) กรรมการบรษิัท (กรรมการอิสระ) 

กลุ่มบริษทัอืน่/กลุ่มต าแหน่งภายนอก 
• ปี 2560  กองบญัชาการกองทพัไทย   ผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ 

• ปี 2559  กองบญัชาการกองทพัไทย   เสนาธิการทหาร 

• ปี 2558  กองบญัชาการกองทพัไทย   รองเสนาธิการทหาร 

• ปี 2557  กองบญัชาการกองทพัยไทย   หวัหนา้ฝ่ายเสนาธิการประจ าผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ 

• ปี 2555  กองบญัชาการกองทพัไทย   เจา้กรมยทุธการทหาร 

 
สัดส่วนการถือหุน้ :  ไม่มี   

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอืน่ทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบียน :  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ :  ไม่มี 

นิยามกรรมการอิสระ :  บรษิัทฯ ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด 
ของส านักงานคณะกรรมการหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะต้องถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ของ
จ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด อีกทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า หรือ   ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
รว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
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การมีส่วนได้เสียกับบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบคุคลทีอ่าจมีความขดัแย้งในปัจจุบัน หรือ            
ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย ไม่เป็น 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างอิสระ ไม่มี 
4. ถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย       

บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ 
ไม่มี 

5. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า         
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

ไม่เป็น 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :    ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียพิเศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอืน่ๆ ในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคร้ังนี ้: 
วาระที ่ วาระการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 การมีส่วนไดเ้สีย 

1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 ไม่มี 
2 รบัทราบการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ไม่มี 
3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ไม่มี 
4 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ     

ประจ าปี 2563 
ไม่มี 

5 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรเบ็ดเสรจ็จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ      
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และจ่ายปันผล (ถา้มี) 

ไม่มี 

6 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีด่  ารงต าแหน่งครบตามวาระ   ไม่มี 
7 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2564 ไม่มี 
8 พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 ไม่มี 
9 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี) ไม่มี 

 

 

ทีอ่ยู่ :    บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  
     1177 อาคาร เพิรล์ แบงคค์็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน   
     แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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ข้อมูลกรรมการอิสระทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม : ท่านที ่3 
 
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณ ์จนัทโนทก  

อาย ุ : 45 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา :  
- หลกัสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
- หลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑติ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ประวัติการอบรม/สัมมนา : -  หลกัสตูรสดุยอดผูน้  าวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (Super วปส.) รุน่ท่ี 1 สถาบนั
วิทยาการประกนัภยัระดบัสงู 

  - ประกาศนยีบตัรหลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู รุน่ท่ี 6 (วปส.) ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการ ประกอบธุรกจิประกนัภยั   

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุน่ท่ี 7 (TEPCoT) 

มหาวิทยาหอการคา้ไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ท่ี15 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการ ส าหรบัผูป้ระกอบธุรกิจในตลาดทนุ 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD)  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Six Sigma Black Belt จาก General Electric Company   

ประสบการณท์ างาน  
กลุ่มบริษทักนักุล  
• พ.ย.2562 - ปัจจบุนั บรษิัท กนักลุเอ็นจเินียริ่ง จ ากดั (มหาชน) กรรมการบรษิัท (กรรมการอิสระ) 

กลุ่มบริษทัอืน่/กลุ่มต าแหน่งภายนอก 
• ม.ค. 2564 – ปัจจบุนั บรษิัท เอไอเอ ประเทศไทย   ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

• ปี 2560 - ปัจจบุนั บรษิัท เอไอเอ ประเทศไทย   ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายตวัแทนประกนัชีวติ 

• ปี 2558 - ปัจจบุนั บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ทาลิส จ ากดั กรรมการอิสระ 

• ปี 2559 – ปี 2560 บรษิัท ไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) รองผูจ้ดัการใหญ่ 

• ปี 2558 – ปี 2558 บรษิัท ไทยคารด์ิฟ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) กรรมการผูจ้ดัการ 

• ปี 2555 – ปี 2558 บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

• ปี 2553 – ปี 2555 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
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สัดส่วนการถือหุน้ :  ไม่มี   

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอืน่ทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบียน :  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :  1 แห่ง 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ :  ไม่มี 

 

นิยามกรรมการอิสระ :  บรษิัทฯ ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด 
ของส านักงานคณะกรรมการหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะต้องถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ของ
จ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด อีกทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า หรือ   ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
รว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบคุคลทีอ่าจมีความขดัแย้งในปัจจุบัน หรือ            
ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย ไม่เป็น 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างอิสระ ไม่มี 
4. ถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย       

บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ 
ไม่มี 

5. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า         
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

ไม่เป็น 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :    ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียพิเศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอืน่ๆ ในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคร้ังนี ้: 
วาระที ่ วาระการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 การมีส่วนไดเ้สีย 

1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 ไม่มี 
2 รบัทราบการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ไม่มี 
3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ไม่มี 
4 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ     

ประจ าปี 2563 
ไม่มี 

5 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรเบ็ดเสรจ็จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ      
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และจ่ายปันผล (ถา้มี) 

ไม่มี 

6 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีด่  ารงต าแหน่งครบตามวาระ   ไม่มี 
7 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2564 ไม่มี 
8 พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 ไม่มี 
9 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี) ไม่มี 
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ทีอ่ยู่ :    บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  
     1177 อาคาร เพิรล์ แบงคค์็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน   
     แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




