
สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 7 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 
 
วาระที่  9  พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดํารง

ตาํแหน่งครบตามวาระ และเลือกตัง้กรรมการบริษัทเพิ่มตามโครงสร้างใหม่ (ถ้ามี)  

 

รายนามและประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้อบังคับของบริษัทข้อท่ี 13 กําหนดให้กรรมการ

บริษัทต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ในอตัราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริษัท

ทัง้หมด ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งใน

การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้นีมี้กรรมการบริษัทท่ีต้องออกจากตําแหน่งจํานวนสามท่าน โดยคณะกรรมการ      

สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมการบริษัทผู้ มีสว่นได้เสียได้พิจารณาคณุสมบติั

ของบุคคลท่ีได้รับเสนอช่ือดงัต่อไปนีเ้ห็นว่าทัง้สามท่านมีคณุสมบติัท่ีเหมาะสม จึงเห็นชอบให้เลือกตัง้กรรมการสองท่าน

กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเลือกตัง้กรรมการอีกท่านหนึ่งทดแทนกรรมการท่ีดํารง

ตําแหน่งตอ่เน่ืองครบ 9 ปี   
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ข้อมูลบุคคลที่เสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท (กรรมการอสิระ) : ท่านที่ 1 
 

 

ช่ือ-นามสกุล : ดร. จงรัก  ระรวยทรง 

อายุ : 64 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 

2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหารกลุม่ บริษัท แอพเพิล เวลธ์ โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน)  

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)  บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง 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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ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ :  กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)  

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ :  2 ปี 6 เดือน   

จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม ปี 2560 :  ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1/1 ครัง้ 

    ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ไมมี่ 

    ประชมุคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครัง้ 

    ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

   ประชมุระหวา่งกรรมการอิสระร่วมกบัผู้สอบบญัชี 

        เพ่ืออภิปรายปัญหาตา่งๆ เก่ียวกบั 

        การบริหารจดัการในองค์กร  

   ประชมุระหวา่งกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร เพ่ือหารือ 

        แลกเปล่ียนความคิดเหน็ในประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง 

        กบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  

6/6 ครัง้ 

1/1 ครัง้ 

 

 

1/1 ครัง้  

    ประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 4/4 ครัง้ 

 

สัดส่วนการถือหุ้น : ไมมี่ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไมมี่ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไมมี่ 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกจิการอ่ืนที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไมมี่ 

นิยามกรรมการอสิระ : บริษัทฯ ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตาม

ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยจะต้อง      

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

อีกทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปี

ที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา ไมเ่ป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ไมเ่ป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งอิสระ ไมมี่ 
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4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือ

นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ไมมี่ 

5. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา                   

หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง

มาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี 

ไมเ่ป็น 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :    ไมมี่ 

ที่อยู่ :    บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

     1177 อาคาร เพิร์ล แบงค์คอ็ก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน   

     แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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ข้อมูลบุคคลที่เสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท : ท่านที่ 2 

 

ช่ือ-นามสกุล : ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั 

อายุ : 47 ปี 

คุณวุฒทิางการศกึษา : - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจอตุสาหกรรม (ดษุฎีบณัฑิต) 

    สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั  

  -  ปริญญาโท สาขาบญัชีบริหาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

    -  ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปี 2537 

- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

การอบรม/สัมมนา : - หลกัสตูรการบริหารจดัการด้านความมัน่คงชัน้สงู รุ่นท่ี 7 ปี 2558  

              สมาคมป้องกนัราชอาณาจกัร ในพระบรมราชปูถมัภ์ (ส.วปอ.มส. 7) 

    -  Capital Market Leader Program รุ่นท่ี 1 

   สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ปี 2557 

  - ประกาศนียบตัรชัน้สงู หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย 

   สําหรับนกับริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 17 สถาบนัพระปกเกล้า ปี 2556 (ปปร. 17) 

- ประกาศนียบตัรชัน้สงู หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ 

สําหรับนกับริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 10 สถาบนัพระปกเกล้า ปี 2555 (ปศส. 10) 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 139/2554 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 84/2553  

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ผู้สอบบญัชีภาษีอากร ทะเบียนเลขท่ี 1 กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั 

  -  ประกาศนียบตัรกฎหมายภาษีอากรระหวา่งประเทศ รุ่นท่ี 1 เนติบณัฑิตยสภา 

  -  ประกาศนียบตัรการตรวจสอบภายใน รุ่นท่ี 1 

    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

    -  ประกาศนียบตัรนกับญัชีกบัการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ 

     สมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

   - ศิษย์เก่าดีเด่น (ระดบัปริญญาเอก) โดยวิทยาลยัการบริหารและจดัการ  

                                                              สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั  

   - ศิษย์เก่าดีเด่น โดยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

   - นายกสมาคมผู้สอบบญัชีภาษีอากรแหง่ประเทศไทย  

       Tax Auditor Association of Thailand  

     - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 23 (วตท. 23) 

     ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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  -  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นท่ี 10 (TEPCoT 10) 

                                                              มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สําหรับผู้บริหารระดบัสงู 

   รุ่นท่ี 6 (ปธพ. 6) แพทยสภาร่วมกบัสถาบนัพระปกเกล้า  

ประสบการณ์การทาํงาน :  

ปี ตําแหน่ง หน่วยงาน 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั  (มหาชน) 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั  (มหาชน) 

2552 - ปัจจบุนั เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั  (มหาชน) 

2553 - 2555 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั  (มหาชน) 

2550 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานสนบัสนนุธุรกิจ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั  (มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท โคราช วินด์ เอนเนอร์ยี จํากดั  

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท อินฟินิท อลัเทอร์เนทีฟ เอน็เนอร์ย่ี จํากดั  

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท จีโอ ไบโอเอนเนอร์ย่ี จํากดั  

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท เอาท์โกรว์ เอ จํากดั  

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท เอาท์โกรว์ บี จํากดั  

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท เอาท์โกรว์ ดี จํากดั  

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท เอาท์โกรว์ อี จํากดั  

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท เอาท์โกรว์ วู้ด ซพัพลาย เอ จํากดั  

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท เอาท์โกรว์ วู้ด ซพัพลาย บี จํากดั  

2557 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท กนักลุ โซลาร์ คอมมนิูตี ้จํากดั  

2556 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท เอน็เค เพาวเวอร์โซลา่ จํากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท สยาม วินด์ เอนเนอร์ย่ี จํากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก. กนักลุ โซลาร์ รูฟ 1  

2556 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก. กนักลุ เทรนน่ิง เซน็เตอร์ จํากดั  

2556 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก. กนักลุ พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

2556 - 2560 กรรมการบริษัท บริษัท กนักลุ เทค จํากดั  

2555 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท พฒันาพลงังานลม จํากดั 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จํากดั 

2552- ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท  กนักลุ ชบู ุพาวเวอร์เจน จํากดั           

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท กนักลุ แอลอีดี ไลท์ติง้ จํากดั  

2551 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท  บริษัท แสงอทุยัแก๊ซ แอลพีจี จํากดั 

2557 - ปัจจบุนั ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

2559 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาคณะอนกุรรมาธิการพิจารณาศกึษาและ

ติดตามด้านพลงังานทดแทน  

สภานิติบญัญติัแหง่ชาติ (ท่ี อ.กมธ 1(8)/2559) 
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ปี ตําแหน่ง หน่วยงาน 

2558 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาคณะอนกุรรมาธิการการขบัเคล่ือนการ

ปฏิรูปพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน 

สภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ  

2558 - ปัจจบุนั 

ผู้ เช่ียวชาญประจําสมาชิกสภาขบัเคล่ือนฯ  

สภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ  

(นายกษิเดชธนทตั เสกขนุทด)  

2558 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา สมาคมผู้สอบบญัชีภาษีอากรแหง่ประเทศไทย  

2559 - ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุประจําคณะบริหารธุรกิจ 

และอาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 

2557 - 2558 อดีตผู้ เช่ียวชาญประจําสมาชิกสภาปฏิรูปฯ  สภาปฏิรูปแหง่ชาติ (นายกษิเดชธนทตั เสกขนุทด)  

2557 อดีตผู้ ชํานาญการประจําสมาชิกวฒิุสภา สมาชิวฒิุสภา นายสริุนทร์ ฐิติปญุญา  

 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ :  กรรมการบริษัท   

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ :  7 ปี 7 เดือน   

จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม ปี 2560 :  ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1/1        ครัง้ 

    ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ไมมี่ 

    ประชมุคณะกรรมการบริษัท 9/9        ครัง้ 

    ประชมุคณะกรรมการบริหาร  22/22    ครัง้ 

 

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.377% 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไมมี่  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 23 แหง่ (22 แหง่ เป็นบริษัทในกลุม่ GUNKUL) 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกจิการอ่ืนที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไมมี่ 

   

ที่อยู่ :    บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

     1177 อาคาร เพิร์ล แบงค์คอ็ก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน   

     แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 
 

ข้อมูลบุคคลที่เสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท (กรรมการอสิระ) : ท่านที่ 3 
 

 

ช่ือ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี 

อายุ : 62 ปี  
คุณวุฒทิางการศกึษา : - Ph.D. in Management and Accounting, 

   Keio University, Japan  

  -  บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

   -  บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์การทาํงาน :  

ตําแหน่ง หน่วยงาน 

อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

อดีตผู้ อํานวยการโครงการปริญญาเอกทางการบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

อดีตผู้ อํานวยการโครงการปริญญาโทวิชาชีพบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

อดีตผู้ อํานวยการโครงการบณัฑิตศกึษา คณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

อดีตผู้ อํานวยการโครงการประกาศนียบตัรทางการสอบบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

อดีตหวัหน้าภาควิชาการบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

อดีตอาจารย์ประจํา  คณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  

กรรมการสภาสถาบนั มหาวิทยาลยัและวิทยาลยัเอกชน 

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลยัและวิทยาลยัเอกชน 

กรรมการกํากบัมาตรฐานการศกึษา สาขาบริหารธุรกิจ  

สาขาการบญัชี 

มหาวิทยาลยัเอกชน สํานกังานการอดุมศกึษา  

กระทรวงศกึษาธิการ  

กรรมการประเมินคณุภาพภายใน  สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สนิ มหาวิทยาลยับรูพา 

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยัรัฐและเอกชน 

ผู้สอบบญัชีอนญุาต สภาวิชาชีพบญัชี 

อดีต Partner  KPMG Peat Marwick Suthee  

ท่ีปรึกษาด้านการศกึษาวิชาชีพบญัชีและเทคโนโลยีบญัชี คณะกรรมการวิชาชีพบญัชี  
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 
 
งานวจัิยและบทความวจัิย :  

- การร่วมค้า : ทางเลือกหนึง่ของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  

ทนุสนบัสนนุจาก คณะพาณิชศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2547) 

- ระบบบญัชีและการควบคมุภายใน : กรณีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  

ทนุสนบัสนนุจาก คณะกรรมการปฏิรูประบบข้าราชการ สํานกังาน ก.พ. (2548)  

- ระบบบญัชีต้นทนุและรายงานผลการปฏิบติังานของสายออกบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ทนุสนบัสนนุจาก ธนาคารแหง่ประเทศไทย (2549) 

- Cost/Benefit Ratio : บริษัทท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000  

ทนุสนบัสนนุจาก ศนูย์เพิ่มผลผลติแหง่ประเทศไทย (2550) 

- โครงการประเมินผลการปฏิบติังานของกระทรวงมหาดไทย ตามนโยบายเร่งดว่น  

ด้านการเร่งรัดขจดัปัญหาความยากจนของประชากรทัง้ในเขตชนบทและเขตเมืองโดยรัฐ 

ทนุสนบัสนนุจาก สํานกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (2551)  

- มาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาสาขาวิชาการบญัชี  

ทนุสนบัสนนุจาก สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (2552) 

- “The Determinants of Sticky Cost Behavior : A Structural Equation Modeling 

Approach” : วารสารวิชาชีพบญัชี ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 23 (ธนัวาคม 2555)  

- “The Relationship Between Corporate Social Responsibility and Performance in 

Hotel and Bank Industry”, APAA 2014: Annual Conference Management 

Accounting in A Global, Dynamic Environment: Challenge and Opportunities. 

(October 27-30, 2014)  

- ความสามารถของข้อมลูการดําเนินงานในอดีตในการพยากรณ์กระแสเงินสดในอนาคต: 

วารสารปัญญาภิวฒัน์ ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2558) 

- An Empirical Investigation of Corporate Governance and Cost of Capital: 

the Case of Thai Listed Companies of The Stock Exchange of Thailand 

“AJMI V.4 No.1 Jan-June 2017 

- Accounting Information about Fair Value in Thai Property Funds: 

International Journal of Applied Computer Technology and Information 

System: Volume 6, No.2, October 2016 – March 2017 

- Ownership Structure, Corporate Social Responsibility Disclosure, and 

Firm Performance: Proceedings of Annual Tokyo Business Research 

Conference 3-5 April 2017, Hotel Sunroute Plaza Shinjuku, Tokyo, Japan 

ISBN : 978-1-925488-31-9 

- Using SEM to Verify the Impacts of Board of Directors Characteristic and 

Intellectual Capital Efficiency : A Case of Thailand-Listed : International 

Journal of Applied Business and Economic Research, India Volume 15. 

Number 10. 2017  
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 
 

- Value Relevance of Fair Value Accounting: Evidence from Thai Property 

Funds: Business Administration and Economics Review ฉบบัท่ี 2 

กรกฎาคม-ธนัวาคม 2559  

 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ :    กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ :    -    ปี 

จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม ปี 2560 :    ไมมี่ 

สัดส่วนการถือหุ้น :    ไมมี่  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :    ไมมี่  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :    ไมมี่  

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกจิการอ่ืนที่อาจทาํให้

เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

:    ไมมี่  

นิยามกรรมการอสิระ : บริษัทฯ ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ

สํานกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยโดยจะต้องถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมด อีกทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปี       

ที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ี

ได้รับเงินเดือนประจํา 

ไมเ่ป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ไมเ่ป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้

อยา่งอสิระ 

ไมมี่ 

4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ไมมี่ 

5. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 

บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งมาแล้วไมน้่อยกว่า 3 ปี 

ไมเ่ป็น 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :    ไมมี่ 

ที่อยู่ :    บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

     1177 อาคาร เพิร์ล แบงค์คอ็ก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน   

     แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 

หน้าท่ี 64 



สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 7 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 
 

ข้อมูลบุคคลที่เสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท (กรรมการอสิระ) : ท่านที่ 4 
 

 

ช่ือ-นามสกุล : นายธนากร องัภเูบศวร์  

อายุ : 54 ปี  

คุณวุฒทิางการศกึษา : -  ปริญญาโท MBA การเงินและการตลาด  

   สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  -  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (คอมพิวเตอร์) วศ.บ 

    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัตกิารอบรม/สัมมนา : -  หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 55 

     สถาบนัวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ปี 2555 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นท่ี 24  

  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ปี 2560 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- หลกัสตูรนกับริหารการยติุธรรมทางปกครองระดบัสงู (บยป.) รุ่นท่ี 5 ปี 2556 

  วิทยาลยัการยติุธรรมทางปกครอง  สํานกังานศาลปกครอง 

- หลกัสตูรการนกับริหารการเงินการคลงัภาครัฐระดบัสงู (บงส.) ปี 2557 

  สถาบนัพฒันาบคุลากรด้านการคลงัและบญัชีภาครัฐ กรมบญัชีกลาง 

- หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของ

รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่น 9/2555 (Public Director Certification 

Program : PDI 9/2012 ) สถาบนัพระปกเกล้า 

- หลกัสตูร Director Certification Program ( DCP 155/2012 ) 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) 

- Program Fast Track MD , การฝึกอบรมกรรมการผู้จดัการ หลกัสตูรเร่งดว่น        

ณ บริษัท Mc Donald สงิคโปร์ และมหาวิทยาลยัแฮมเบอร์เกอร์นครซิดน่ีย์

ประเทศออสเตรเลีย 

ประสบการณ์การทาํงาน :  

ปี ตําแหน่ง หน่วยงาน 

2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัท 988 พลสั จํากดั  

2559 – 2560 ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัท ฟู๊ ดแคปปิตอล จํากดั (มหาชน)  

2556 – 2557 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

2554 – 2557 กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน)  

2555 – 2556 กรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

2550 – 2553 กรรมการผู้จดัการ บริษัท แมคไทย จํากดั 

2547 – 2549 กรรมการผู้จดัการ บริษัทแคปปิตอลโอเค จํากดั และเพย์เมนท์ โซลชูัน่ จํากดั 

2543 – 2546 ผู้ ช่วยกรรมการ ผู้ อํานวยการใหญ่ บริษัท ชินคอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (Intouch) 

2539 – 2541 ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน  เอเชียเซลลลูา่ร์ แซทเทิลไลท์ (ACES)  

นครจาการ์ต้า ประเทศอินโดนิเซีย 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 
 

2536 – 2539 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายการเงินและฝ่ายวางแผนกลยทุธ์ บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากดั (มหาชน)  

2532 – 2536 ผู้จดัการฝ่ายสินเช่ือ ธนาคารซิตีแ้บงค์ (ประเทศไทย) 

2528 – 2529  นกัวิเคราะห์ระบบงาน บริษัท.ปนูซีเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน)  

 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ 

 

:    กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ :    -    ปี 

จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม ปี 2560 :    ไมมี่ 

สัดส่วนการถือหุ้น :    0.036% 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :    ไมมี่  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :    1 แหง่  

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกจิการอ่ืนที่อาจทาํให้

เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

:    ไมมี่  

นิยามกรรมการอสิระ : บริษัทฯ ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ

สํานกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยโดยจะต้องถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมด อีกทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปี       

ที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ี

ได้รับเงินเดือนประจํา 

ไมเ่ป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ไมเ่ป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้

อยา่งอสิระ 

ไมมี่ 

4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ไมเ่กิน 

5. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 

บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งมาแล้วไมน้่อยกว่า 3 ปี 

ไมเ่ป็น 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :    ไมมี่ 

ที่อยู่ 

 

:    บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

     1177 อาคาร เพิร์ล แบงค์คอ็ก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน   

     แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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