
สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 15 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลกรรมการอสิระที่เป็นตวัแทนรับมอบฉันทะในการประชุม : ท่านที่ 1 
 

ช่ือ-นามสกุล : พลตํารวจตรี วิศิษฐ์  ศกุรเสพย์ 

อายุ : 61 ปี 

คุณวุฒทิางการศกึษา : -  ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

    โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 

ประวัตกิารอบรม/สัมมนา : -  หลกัสตูรการบริหารงานตํารวจชัน้สงู รุ่นท่ี 28 

    หลกัสตูร ผู้ กํากบัการ รุ่นท่ี 31 

  -  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 78/2552 

   สมาคมสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์การทาํงาน 

ปี ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

2555 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท  กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)                    

2552 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท  กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)                    

2557 - 2558 ผู้บงัคบัการ ตํารวจภธูร จงัหวดัชมุพร  

2556 - 2557 ผู้บงัคบัการ ตํารวจภธูร จงัหวดัระนอง  

2555 - 2556 ผู้บงัคบัการ กองคดีปกครองและคดีแพ่ง สํานกังานตํารวจแห่งชาติ 

2549 - 2555 รองผู้บงัคบัการ กองคดีปกครองและคดีแพ่ง สํานกังานตํารวจแห่งชาติ 

2548- 2549 ผู้ กํากบัการ กองคดีปกครองและคดีแพ่ง สํานกังานตํารวจแห่งชาติ 

2543- 2548 ผู้ กํากบัการ (พฒันาวินยั) กองวินยั สํานกังานตํารวจแห่งชาติ 

2541- 2543 รองผู้ กํากบัการ (นิติการด้านพิจารณาทณัฑ์) กองวินยั สํานกังานตํารวจแห่งชาติ 

2537- 2541 รองผู้ กํากบัการ สถานีตํารวจภธูรอําเภอหนองหญ้าไซ จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

2535- 2537 สารวตัรใหญ่ สถานีตํารวจภธูรอําเภอหนองหญ้าไซ จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

 

สัดส่วนการถือหุ้น : ไมมี่ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไมมี่ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไมมี่ 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกจิการอ่ืนที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

: ไมมี่ 

นิยามกรรมการอสิระ : บริษัทฯ ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ

สํานกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยโดยจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก

เสียงทัง้หมด อีกทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

หน้าท่ี 74 



สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 15 

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 บริษัท

ร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ไมมี่ 

5. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง

มาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี 

ไมเ่ป็น 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :    ไมมี่ 

ที่อยู่ :    บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

     1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี  

     เขตดสุิต กรุงเทพฯ 10110 
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สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 15 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลกรรมการอสิระที่เป็นตวัแทนรับมอบฉันทะในการประชุม : ท่านที่ 2 
 

ช่ือ-นามสกุล : ดร. จงรัก  ระรวยทรง 

อายุ : 63 ปี  
คุณวุฒทิางการศกึษา : - ปริญญาเอก สาขา  Economics 

   University of Illinois at Urbana – Champaign, U.S.A. 

  -  ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตร์ 

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัตกิารอบรม/สัมมนา : -  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Economics Statistics, United  Nations 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Public  Finance, International Monetary Fund 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Securities  Market,  

  U.S. Securities and Exchange Commission 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Directors Certification Program 

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Effective  Audit  Committee 

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Japan  Capital  Market, 

  Japan Securities Dealers Association 

ประสบการณ์การทาํงาน :  

ปี ตําแหน่ง หน่วยงาน 

2558 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหารกลุม่ บริษัท แอพเพิล เวลธ์ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 

2547 - 2557 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จํากดั 

2545 – 2546 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

2544 – 2545 กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

2544 – 2550 กรรมการ ศนูย์ซือ้ขายตราสารหนีไ้ทย 

2541 – 2550 กรรมการ สถาบนัพฒันาบคุลากรธรุกิจหลกัทรัพย์ (TSI) 

2541 – 2550 กรรมการ บริษัท ไทยเรทติง้แอนด์ อินฟอร์เมชัน่เซอร์วิส จํากดั (TRIS) 

2541 – 2552 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทหลกัทรัพย์เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (TSFC) 

2539 – 2555 กรรมการผู้ อํานวยการ สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ 

2539 – 2555 กรรมการผู้ อํานวยการ สถาบนัฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ 

2538 – 2539 กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ วชิระธนทนุ จํากดั 

2535 – 2538 ผู้ อํานวยการฝ่ายวิจยัและพฒันา ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2534 - 2535 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ สํานกังานวิจยั บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ธนสยาม จํากดั (มหาชน) 

2526 - 2534 ผู้ ชํานาญการพิเศษ ฝ่ายนโยบายเงินกู้  และ ฝ่ายนโยบายการคลงัและภาษีอากร  

สํานกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 
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สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 15 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

สัดส่วนการถือหุ้น : ไมมี่ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไมมี่ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไมมี่ 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกจิการอ่ืนที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

: ไมมี่ 

นิยามกรรมการอสิระ : บริษัทฯ ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ

สํานกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยโดยจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก

เสียงทัง้หมด อีกทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

 

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 บริษัท

ร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ไมมี่ 

5. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งมาแล้ว

ไมน้่อยกวา่ 3 ปี 

ไมเ่ป็น 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :    ไมมี่ 

ที่อยู่ :    บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

     1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี  

     เขตดสุิต กรุงเทพฯ 10110 
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