
สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 8 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 
 

 

วาระที่  12  พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดํารง

ตาํแหน่งครบตามวาระ 

 

รายนามและประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้อบงัคับของบริษัทข้อท่ี 13 กําหนดให้กรรมการ

บริษัทต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ในอตัราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริษัท

ทัง้หมด ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งใน

การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้นีมี้กรรมการบริษัทท่ีต้องออกจากตําแหน่งจํานวนสามท่าน โดยคณะกรรมการ

บริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการบริษัทผู้ มีสว่นได้เสียได้พิจารณาคณุสมบติัของบคุคลท่ีได้รับเสนอช่ือดงัต่อไปนีเ้หน็ว่าทัง้สามท่าน

มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าท่ีและมีผลการปฏิบัติงานในช่วงท่ีผ่านมาในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็น     

อยา่งดี จงึเหน็ชอบให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง  
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สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 8 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 
 

ข้อมูลบุคคลที่เสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท (กรรมการอสิระ) : ท่านที่ 1 

 

ช่ือ-นามสกุล : ดร.ชิต  เหลา่วฒันา 

อายุ : 55 ปี 

คุณวุฒทิางการศกึษา : - ปริญญาเอก มหาวิทยาลยัคาร์เนกีเ้มลลอน  

   สหรัฐอเมริกา 

   (With two US patents: (1) Curve Controlling Apparatus for Endoscopic 

   Conduits (2) A Mechanism for Assembly of Non-Axisymmetric Rigid Parts) 

  - กลศาสตร์แมน่ยํา มหาวิทยาลยัเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่ น 

  -  ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) 

    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบรีุ 

ประวัตกิารอบรม/สัมมนา :  - ประกาศนียบตัรการจดัการทางเทคโนโลยีและนวตักรรม 

   สถาบนัเทคโนโลยีแหง่มลรัฐแมสซาซเูซสต์ (MIT) สหรัฐอเมริกา 

  - ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Finance for Non-Finance Director 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  - ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Understanding the Fundamental of Finance Statement 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  - ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program รุ่น 93/2007 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  - ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Roles of Chairman Program รุ่น 19/2008 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  - 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 “การกํากบัดแูลกิการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 

   ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” รุ่นท่ี 3/2010 

   สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูภาครัฐ (PDI) 

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

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  - ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู  รุ่นท่ี 15/2013 

   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท) 
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สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 8 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 
 
ประสบการณ์การทาํงาน : 

ปี ตําแหน่ง หน่วยงาน 

2558 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

2557 – 2558 ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

2555 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาทางเทคโนโลยี  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยเอนจิเนียร่ิง จํากดั 

2548 - ปัจจบุนั กรููนกัวิชาการ รายการ “สมรภมิูไอเดีย”  สถานีโทรทศัน์ ช่อง 3 

2547 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย 

2545 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการวิชาการ  ABU RoboCon (Thailand) 

2553 - 2554 กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ  บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 

2552 - 2554 กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ 

กรรมการบริหารการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ธนาคารออมสิน 

2551 - 2552 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ  ศนูย์เทคโนโลยีอิเลกทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

2551 - 2554 ผู้ อํานวยการโปรแกรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์  สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

2551 - 2554 กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ  บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จํากดั 

2550 - 2551 กรรมการ/ประธานกรรมการการเงิน บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน)  

2550 - 2551 กรรมการ บริษัท เอดีซี จํากดั 

2550 - 2551 ท่ีปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

2549 - 2550 กรรมการ ศนูย์ไทยกริดแห่งชาติ 

2549 - 2555 กรรมการ สภาวิจยัแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอตุสาหกรรมวิจยั 

2549 - 2550 กรรมการ  บริษัท บางกอกคริสตลั จํากดั 
 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ :  กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)  

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ :  2 ปี 5 เดือน   

จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม ปี 2559 :  ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1/1 ครัง้ 

    ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 2/2 ครัง้ 

    ประชมุคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครัง้ 

    ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ 

    ประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี 2/2 ครัง้ 

สัดส่วนการถอืหุ้น :  0.023%  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  ไมมี่ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  1 แหง่ 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกจิการอื่นที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :  ไมมี่ 

นิยามกรรมการอสิระ :  บริษัทฯ ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกําหนด ของ

สํานกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย โดยจะต้องถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออก

เสียงทัง้หมด อีกทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 

ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือ   ผู้ มีอํานาจควบคมุของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 
 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ            

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา ไมเ่ป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ไมเ่ป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งอิสระ ไมมี่ 

4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย   

บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ไมเ่กิน 

5. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา         

หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งมาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี 

ไมเ่ป็น 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :    ไมมี่ 

ที่อยู่ :    บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

     1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี  

     เขตดสุิต กรุงเทพฯ 10110 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 
 

ข้อมูลบุคคลที่เสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท : ท่านที่ 2 
 

ช่ือ-นามสกุล : นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒิุ์ 

อายุ : 50 ปี 

คุณวุฒทิางการศกึษา : - ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 

    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

การอบรม/สัมมนา : -  หลกัสตูรการบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู รุ่นท่ี 6 ปี 2557 

     สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ในพระบรมราชถูมัภ์ 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู วตท.รุ่นท่ี 18 ปี 2557 

   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 111/2551 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (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 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์การทาํงานหน่วยงานเอกชน : 

ปี ตําแหน่ง หน่วยงาน 

2555 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท  กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)    

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท  กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)    

2541 - 2555 กรรมการผู้จดัการ บริษัท  กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)    

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 3 จํากดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 4 จํากดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 5 จํากดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โคราช วินด์ เอนเนอร์ยี จํากดั 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กนักลุ โซลาร์ คอมมนิูตี ้จํากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซลา่ จํากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สยาม วินด์ เอนเนอร์ย่ี จํากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กนักลุ เทค จํากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จํากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จํากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สยาม กนักลุ โซลาร์ เอนเนอร์ย่ี จํากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กนักลุ โซลาร์ รูฟ 1 จํากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กนักลุ โซลาร์ รูฟ 2 จํากดั 

 

หนา้ท่ี 43 



สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 8 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 
 

ปี ตําแหน่ง หน่วยงาน 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กนักลุ พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 1 จํากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 2 จํากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 3 จํากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 4 จํากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 5 จํากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 6 จํากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 8 จํากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 9 จํากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 10 จํากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 16 จํากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 17 จํากดั 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท  จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จํากดั 

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท  จี.เค.แอสเซม็บลี ้ จํากดั 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท  กนักลุ เทรดดิง้ แอนด์ เอเยนซ่ี จํากดั 

2543 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท  จี.เค.พาวเวอร์ โปรดกัส์ จํากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ Gunkul Myanmar Central Power 1 Pte.Ltd. 

2552 - 2555 กรรมการ บริษัท  กนักลุ ชบู ุพาวเวอร์เจน จํากดั 

 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการบริษัท 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี 

จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม ปี 2559 : ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1/1 ครัง้ 

  ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 2/2 ครัง้ 

  ประชมุคณะกรรมการบริษัท  9/9 ครัง้ 

    ประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 6/6 ครัง้ 

  ประชมุคณะกรรมการบริหาร 30/30 ครัง้ 

สัดส่วนการถือหุ้น  : ไมมี่ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไมมี่ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จํานวน 30 แหง่   

               (บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม รวม 29 แหง่) 

      (บริษัทนอกกลุม่ รวม 1 แหง่)   

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกจิการอ่ืนที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไมมี่ 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 
 

ข้อมูลบุคคลที่เสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท : ท่านที่ 3  
 

ช่ือ-นามสกุล : นายเฉลิมพล ศรีเจริญ  

อายุ : 47 ปี 

คุณวุฒทิางการศกึษา : -  ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ 

    มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

การอบรม/สัมมนา : -  ประกาศนียบตัรชัน้สงู หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับ 

   นกับริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 12 สถาบนัพระปกเกล้า ปี 2557  

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

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

   -  หลกัสตูร Effective Senior Manager 

    - หลกัสตูร Managing Finance for Business Owners by Peter Ho 

  การอบรมในปี 2559  

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงู การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นท่ี 15 

   สถาบนัพระปกเกล้า 

- ข้อควรระวงัของกรรมการเพ่ือป้องกนัความเส่ียงทางกฎหมาย ความรับผิดชอบของ 

  กรรมการตามกฎหมายทัง้ทางแพงและอาญา / ก.ล.ต. และ ตลท. 

ประสบการณ์การทาํงานหน่วยงานเอกชน : 

ปี ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท  กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั  (มหาชน) 

2557 - ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการสายงาน สายงานขายและการตลาด บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั  (มหาชน) 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เค.เอ็น.พี. ซพัพลาย จํากดั 

2550 - 2557 ผู้จดัการฝ่ายขายภมิูภาค บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั  (มหาชน) 

2549 - 2550 ผู้จดัการสํานกักรรมการผู้จดัการ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั  (มหาชน) 

2546 - 2548 ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธรุกิจ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั  (มหาชน) 

2544 - 2546 ผู้ช่วยผู้จดัการตา่งประเทศ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั  (มหาชน) 

 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการบริษัท 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี 

จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม : ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1/1 ครัง้ 

  ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 1/1 ครัง้ 

  ประชมุคณะกรรมการบริษัท  9/9 ครัง้ 

  ประชมุคณะกรรมการบริหาร 30/30 ครัง้ 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 
 
สัดส่วนการถือหุ้น  : ไมมี่  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไมมี่ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จํานวน 1 แหง่ (บริษัทยอ่ย)  

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกจิการอ่ืนที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไมมี่ 

หนา้ท่ี 46 




