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หนา้ท่ี 75 

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

อาย ุ : 68 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา :  

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

ประวัติการอบรม/สัมมนา :  
- สมัมนาหวัขอ้ “Audit Committee Forum No. 44 Preparing for the new reality: Key considerations for Audit Committees” 

- สมัมนาหวัขอ้ “Audit Committee Forum No. 46: Sustain Trends and Priority in 2021” 

- สมัมนาหวัขอ้ “KPMG Asia Pacific Board Leadership & Assurance Summit 2021” 

- 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  
• ปี 2563 – ปัจจบุนั บรษิัท กนักลุเอ็นจเินียริ่ง จ ากดั (มหาชน) กรรมการบรษิัท (กรรมการอิสระ) /  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /

กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

• ปี 2558 – ปี 2563 บรษิัท กนักลุเอ็นจเินียริ่ง จ ากดั (มหาชน) กรรมการบรษิัท (กรรมการอิสระ) /  

กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
กลุ่มบริษทัอืน่/กลุ่มต าแหน่งภายนอก 
• ปี 2559 – ปัจจบุนั บรษิัท คิงสฟ์อรด์ โฮลดิง้ส ์ จ ากดั (มหาชน) กรรมการบรหิารกลุ่ม  

• ปี 2563 – ปี 2563 บรษิัท แอพเพิล แคช จ ากดั   กรรมการบรษิัท 

• ปี 2561 – ปี 2563 บรษิัท ฮาตาร ิไวรเ์ลส จ ากดั    กรรมการบรษิัท 

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

• 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  สถาบนัฝึกอบรมสมาคมบรษิัทหลกัทรพัย ์  กรรมการผูอ้  านวยการ  

• 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 ้และฝ่ายนโยบาย

การคลงัและภาษีอากร 

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 

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 หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
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 2565 การมีส่วนไดเ้สีย 

1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ไม่มี 
2 รบัทราบการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ไม่มี 
3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ไม่มี 
4 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายปันผล จากผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 

31 ธันวาคม 2564 และ ก าไรสะสมของบริษัทฯ 
ไม่มี 

5 พิจารณาอนมุตัิการจัดสรรก าไรเบ็ดเสรจ็ จากผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2564 และ ก าไรสะสมของบริษัทฯ และจ่ายปันผล (ถา้มี) 

ไม่มี 

6 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ด  ารงต าแหน่งครบตามวาระ   ไม่มี 
7 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2565 ไม่มี 
8 พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 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 : รองศาสตราจารย ์ดร.พนารตัน ์ปานมณี  

อาย ุ : 73 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา :  
- ปรญิญาเอก สาขา Management and Accounting มหาวิทยาลยัเคโอ ประเทศญ่ีปุ่ น 
- บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวัติการอบรม/สัมมนา :  
− สมัมนาหวัขอ้ “Audit Committee Forum No. 44 Preparing for the new reality: Key considerations for Audit 

Committees” 
− สมัมนาหวัขอ้ “Audit Committee Forum No. 46: Sustain Trends and Priority in 2021” 
− สมัมนาหวัขอ้ “KPMG Asia Pacific Board Leadership & Assurance Summit 2021” 
− อบรมวิชาชีพทางบญัชีและอื่น ๆ ตามขอ้ก าหนดของสภาวิชาชีพบญัชีฯ ส าหรบัผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต จ านวน 40 

ชั่วโมงต่อปี 
− ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุ่นที่  10 (TEPCOT 10) มหาวิทยาลัย

หอการคา้ไทย 
− ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่  264/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบรษิัทไทย (IOD)  

ประสบการณท์ างาน  

กลุ่มบริษทักนักุล  
• ปี 2561 – ปัจจบุนั บรษิัท กนักลุเอ็นจเินียริ่ง จ ากดั (มหาชน) กรรมการบรษิัท (กรรมการอิสระ) 

• ปี 2561 – ปัจจบุนั บรษิัท กนักลุเอ็นจเินียริ่ง จ ากดั (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ 

 
กลุ่มบริษทัอืน่/กลุ่มต าแหน่งภายนอก 
• ปี 2564 – ปัจจบุนั คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารย ์ 

• ปี 2563 – ปัจจบุนั สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์ ที่ปรกึษาคณะอนกุรรมการดา้นการพฒันา 

เทคโนโลยีและวิชาชีพบญัช ี

• ปี 2561 – ปัจจบุนั บรษิัท โปรเอ็น คอรป์ จ ากดั (มหาชน)  กรรมการบรษิัท (กรรมการอิสระ) /  

กรรมการตรวจสอบ 

• ปี 2560 – ปี 2563 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์ ที่ปรกึษาดา้นการศกึษาวชิาชีพบญัชีและ 

เทคโนโลยีบญัช ี

• ปี 2559 – ปี 2562 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย   คณบดี คณะบญัช ี

• ปี 2552 – ปี 2558 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบรุี ผูเ้ชี่ยวชาญ โครงการปรญิญาเอก  

คณะบรหิารธุรกิจ 
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• ปี 2545 – ปี 2550 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะพาณิชยศาสตร ์

และการบญัช ี

• ปี 2534 – ปี 2542 ส านกังาน KPMG Peat Marwick Suthee หุน้ส่วน 

• ปี 2519 – ปี 2552 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์   อาจารยป์ระจ า คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี

 
สัดส่วนการถือหุน้ :  ไม่มี   

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอืน่ทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบียน 

บริษัท โปรเอ็น คอรป์ จ ากดั (มหาชน)  กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ 

:  1 แห่ง 

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 

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 2565 การมีส่วนไดเ้สีย 

1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ไม่มี 
2 รบัทราบการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ไม่มี 
3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ไม่มี 
4 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายปันผล จากผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่  

31 ธันวาคม 2564 และ ก าไรสะสมของบริษัทฯ 
ไม่มี 

5 พิจารณาอนมุตัิการจัดสรรก าไรเบ็ดเสรจ็ จากผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2564 และ ก าไรสะสมของบริษัทฯ และจ่ายปันผล (ถา้มี) 

ไม่มี 

6 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ด  ารงต าแหน่งครบตามวาระ   ไม่มี 
7 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2565 ไม่มี 
8 พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 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 : นายธรากร องัภเูบศวร ์  

อาย ุ : 57 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา :  
- ปรญิญาโท MBA การเงินและการตลาด สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกิจศศินทร ์ 
 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (คอมพิวเตอร)์ วศ.บ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 
ประวัติการอบรม/สัมมนา :  
- สมัมนาหวัขอ้ “Audit Committee Forum No. 44 Preparing for the new reality: Key considerations for Audit 

Committees” 
- สมัมนาหวัขอ้ “Audit Committee Forum No. 46: Sustain Trends and Priority in 2021” 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ริหารระดับสงู (วตท.) รุ่นที่ 24 ปี 2560 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรพัย์

แหง่ประเทศไทย 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรนักบริหารการเงินการคลงัภาครฐัระดับสงู (บงส.) ปี 2557 สถาบนัพัฒนาบุคลากร ดา้น

การคลงัและบญัชีภาครฐั กรมบญัชีกลาง 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรนกับริหารการยตุิธรรมทางปกครองระดบัสงู (บยป.) รุน่ท่ี 5 ปี 2556 วิทยาลยัการยตุิธรรม

ทางปกครอง ส านกังานศาลปกครอง 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ท่ี 55 ปี 2555 สถาบนัวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรการก ากับดูแลกิจการส าหรบักรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูของรฐัวิสาหกิจและองคก์าร

มหาชน รุน่ 9 ปี 2555 สถาบนัพระปกเกลา้ 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program ( DCP 155/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บรษิัทไทย (IOD) 
- การฝึกอบรมกรรมการผูจ้ดัการ หลกัสตูรเร่งด่วน ณ บริษัท Mc Donald สิงคโปร ์และมหาวิทยาลยัแฮมเบอรเ์กอร ์        

นครซิดนี่ย ์ประเทศออสเตรเลีย 
 
ประสบการณท์ างาน  

กลุ่มบริษทักนักุล  
• ปี 2563 – ปัจจบุนั บรษิัท กนักลุเอ็นจเินียริ่ง จ ากดั (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ 

• ปี 2562 – ปัจจบุนั บรษิัท กนักลุเอ็นจเินียริ่ง จ ากดั (มหาชน) ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

• ปี 2561 – ปัจจบุนั บรษิัท กนักลุเอ็นจเินียริ่ง จ ากดั (มหาชน) กรรมการบรษิัท (กรรมการอิสระ) 

• ปี 2561 – ปี 2562 บรษิัท กนักลุเอ็นจเินียริ่ง จ ากดั (มหาชน) ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ผลตอบแทน 
กลุ่มบริษทัอืน่/กลุ่มต าแหน่งภายนอก 
• ปี 2560 – ปัจจบุนั บรษิัท 988 พลสั จ ากดั   ประธานกรรมการบรหิาร (CEO) 

• ปี 2562 – ปี 2563 บรษิัท ไทย แอ๊กโกร เอ็กซเซนจ ์จ ากดั  ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
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• ปี 2561 – ปี 2563 บรษิัท ไทย แอ๊กโกร เอ็กซเซนจ ์จ ากดั  กรรมการบรษิัท 

• ปี 2559 – ปี 2560 บรษิัท ฟู๊ ดแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  ประธานกรรมการบรหิาร (CEO) 

• ปี 2556 – ปี 2557 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์   กรรมการ 

• ปี 2555 – ปี 2556 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

• ปี 2554 – ปี 2557 บรษิัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) กรรมการ 

 
สัดส่วนการถือหุน้ :  900,039 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.0101 ของทนุท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 

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 

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 2565 การมีส่วนไดเ้สีย 

1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ไม่มี 
2 รบัทราบการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ไม่มี 
3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ไม่มี 
4 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายปันผล จากผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 

31 ธันวาคม 2564 และ ก าไรสะสมของบริษัทฯ 
ไม่มี 

5 พิจารณาอนมุตัิการจัดสรรก าไรเบ็ดเสรจ็ จากผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2564 และ ก าไรสะสมของบริษัทฯ และจ่ายปันผล (ถา้มี) 

ไม่มี 

6 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ด  ารงต าแหน่งครบตามวาระ   ไม่มี 
7 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2565 ไม่มี 
8 พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 ไม่มี 
9 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี) ไม่มี 

 

 

ทีอ่ยู่ :    บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  
     1177 อาคาร เพิรล์ แบงคค์็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน   
     แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


