
สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 7 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 41 

วาระที่  9  พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดํารง

ตาํแหน่งครบตามวาระ และเลือกตัง้กรรมการบริษัทเพิ่มตามโครงสร้างใหม่ (ถ้ามี)  

 

รายนามและประวัตบิุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้อบงัคบัของบริษัทข้อท่ี 13 กําหนดให้กรรมการ

บริษัทต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ในอตัราหนึง่ในสามของจํานวนกรรมการบริษัท

ทัง้หมด ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งในสาม ซึ่งใน

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทท่ีต้องออกจากตําแหน่งจํานวนสามท่าน โดยคณะกรรมการ      

สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการบริษัทผู้มีสว่นได้เสยีได้พิจารณาคณุสมบตัิ

ของบคุคลท่ีได้รับเสนอช่ือดงัต่อไปนีเ้ห็นว่าทัง้สามท่านมีคุณสมบตัิท่ีเหมาะสม จึงเห็นชอบให้เลือกตัง้กรรมการสองท่าน

กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง และเลือกตัง้กรรมการอีกท่านหนึ่งทดแทนกรรมการท่ีดํารง

ตําแหนง่ตอ่เน่ืองครบ 9 ปี   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 7 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 42 

ข้อมูลบุคคลที่เสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท : ท่านที่ 1 
 

ชื่อ-นามสกุล : นายกลักลุ ดาํรงปิยวฒุิ์     

อายุ : 64 ปี  
คุณวุฒทิางการศึกษา :  - ปริญญาเอก ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์  

    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2559 

   - ปริญญาโท ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิตกิตติมศกัดิ์  

    มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น ปี 2553 

   -  มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ศนูย์การศกึษานอกโรงเรียน 

ประวัติการอบรม/สัมมนา : - หลกัสตูรวทิยาการผู้ นําไทย-จีน ยคุใหม ่(วทจ.) รุ่นท่ี 2               

  มหาวิทยาลยัหวัเฉียมเฉลมิพระเกียรติ (กําลงัศกึษา)  

   - หลกัสตูรนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย รุ่นท่ี 6 (นธป. 6) 

    วิทยาลยัรัฐธรรมนญู สถาบนัรัฐธรรมนญูศกึษา สาํนกังานศาลรัฐธรรมนญู 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท. 15) รุ่นท่ี 15 ปี 2555  

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

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 70/2552  

- สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Managing Finance for Business Owners by Peter Ho ปี 2550 

- หลกัสตูร Secrets to Doubling Your Sales, Productivity & Profits ปี 2549 

ประสบการณ์การทาํงาน :  

ปี ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท กลุม่บริษัท เกรท มิราเคิล แอทเซท จํากดั 1) 

2555 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท บริษัท  กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)     

2552 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท  กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)     

2543 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท  กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง(2000) จํากดั              

2539 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท  กนักลุ มารีนไลน์ จํากดั                   

2537 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท  จี.เอ็ม.ซพัพลาย แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั   

2534 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท  กนักลุ กรุ๊พ  จํากดั 

2558 - 2560 กรรมการบริษัท บริษัท สยาม กนักลุ พาวเวอร์ จํากดั  

2552 - 2556 กรรมการบริษัท บริษัท  กนักลุ พาวเวอร์เจน จํากดั           

2525 - 2555 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท  กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)     

1)กลุม่บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท จํากดั ประกอบด้วย บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท จํากดั / บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 2 จํากดั - บริษัท เก

รท มิราเคิล แอสเซท 5 จํากัด / บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 7 จํากัด - บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 11 จํากัด / บริษัท เกรทมิราเคิล แอสเซท 

13 จํากดั - บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 14 / และ บริษัท ปราณบรีุ บเูลอวาร์ด จํากดั 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 43 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ :  กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ :  9 ปี 5 เดือน  

จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม ปี 2561 :  ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1/1 ครัง้ 

    ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

  (ติดภารกิจ ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้) 

0/1 ครัง้ 

 

    ประชมุคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครัง้ 

    ประชมุระหวา่งกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร เพ่ือหารือ 

        แลกเปลีย่นความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 

        กบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  

1/1 ครัง้  

สัดส่วนการถอืหุ้น : 4.1732 % (309,592,726 หุ้น) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไมม่ี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 17 แหง่ (บริษัทในกลุม่GUNKUL) 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปี

ที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา ไมเ่ป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ไมเ่ป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งอิสระ ไมม่ี 

4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือ

นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ไมม่ี 

5. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา                   

หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง

มาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี 

ไมเ่ป็น 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :    ไมม่ี 

ที่อยู่ :    บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

     1177 อาคาร เพิร์ล แบงค์ค็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน   

     แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 44 

ข้อมูลบุคคลที่เสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท : ท่านที่ 2 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนฤชล ดาํรงปิยวฒุิ ์

อายุ : 35 ปี  

คุณวุฒทิางการศึกษา : -   ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยับอสตนั  

  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  -   ปริญญาโท สาขาบริหารการจดัการ มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด  

  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  -   ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรม/สัมมนา : -   หลกัสตูรวิทยาการพลงังานสาํหรับนกับริหารรุ่นใหม ่รุ่น 4  

  สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

  -   ใบอนญุาตท่ีปรึกษาทางการเงิน ปี 2556 ชมรมวาณิชธนกิจ  

  สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย  

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

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณ์การทาํงาน :  

ปี ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี ้จํากดั 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท กนักลุ กรุ๊พ จํากดั  

2560 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท กลุม่บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท จํากดั 1) 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท บีเอ็มพี โซลา่ร์ จํากดั  

2559 - ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจและวางแผน

กลยยทุธ์ 

บริษัท  กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)    

2559 - ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานโลจิสติกส์ บริษัท  กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)    

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท อินฟินิท อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท รางเงิน โซลชูัน่ จํากดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี่ จํากดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท เอาท์โกรว์  ดี จํากดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท อีโค ่ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จํากดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท สยามฟิวเจอร์ จํากดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท แฮ้ปปี ้กรีน 2558 จํากดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท เทค-กรีน จํากดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ทองหลอ่ 9 จํากดั  

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท เอ็นไทรตี ้ทรัพย์ จํากดั 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท กนักลุ เอ็นเนอร์จี โซลชูัน่ แอนด์ ไลท์ติง้ จํากดั 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท กรีโนเวชัน่ เพาเวอร์ จํากดั 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท กนักลุ โซลาร์ คอมมนิูตี ้จํากดั 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 45 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท Gunkul Investment (Singapore) Pte. Ltd.  

2556 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท Gunkul Myanmar Power (Hlawga) Pte.Ltd.  

2556 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท Gunkul Myanmar Central Power 1 Co., Ltd. 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท พฒันาพลงังานลม จํากดั 

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

2547 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท นพกลุ จํากดั 

2555 - 2560 ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานวางแผนกลยทุธ์และการลงทนุ บริษัท  กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)    

2554 - 2555 Assistant Vice President บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากดั  

2553 - 2554 Senior Associate บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

1) กลุ่มบริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท จํากัด ประกอบด้วย บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท จํากัด / บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 2 จํากัด - 

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 5 จํากดั / บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 7 จํากดั - บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 11 จํากดั / บริษัท เกรทมิรา

เคิล แอสเซท 13 จํากดั - บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 14 / และ บริษัท ปราณบรีุ บเูลอวาร์ด จํากดั 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ :  กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)    

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ :  9 ปี 5 เดือน    

จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม ปี 2561 :  ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  1/1        ครัง้ 

    ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น  1/1        ครัง้ 

    ประชมุคณะกรรมการบริษัท  8/8        ครัง้ 

    ประชมุคณะกรรมการบริหาร   32/32    ครัง้ 

สัดส่วนการถอืหุ้น : 0.0048 % (359,328 หุ้น) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไมม่ี  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 34 แหง่ (บริษัทในกลุม่ GUNKUL) 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปี       

ที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ี

ได้รับเงินเดือนประจํา 

ไมเ่ป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ไมเ่ป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้

อยา่งอิสระ 

ไมม่ี 

4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ไมม่ี 

5. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 

บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งมาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี 

ไมเ่ป็น 



สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 7 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 46 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :    ไมม่ี 

ที่อยู่ :    บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

     1177 อาคาร เพิร์ล แบงค์ค็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน   

     แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 47 

ข้อมูลบุคคลที่เสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท : ท่านที่ 3 
 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารีวรรณ รุ่นประพนัธ์  
อายุ : 49 ปี  
คุณวุฒทิางการศึกษา : - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 

การอบรม/สัมมนา    : -    หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกับริหาร 

  ระดบัสงู รุ่น 15 สถาบนัพระปกเกล้า 

-    Leadership Succession Program (LSP) รุ่นท่ี 9  

มลูนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 

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

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-    หลกัสตูร Effective Senior Manager 

-    หลกัสตูรพฒันาผู้บริหารสูส่ากลอยา่งมืออาชีพรุ่นท่ี 1   

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

-    ประกาศนียบตัร "Pioneering Leadership Training Program"  

Canaan Farmers School, Korea 

-    โครงการศกึษาดงูานการนําแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปฎิบตั ิ

กระทรวงอตุสาหกรรม มอก. 99 

ประสบการณ์การทาํงาน :  

ปี ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

2553 - ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการสายงานอาวโุส สายงานโรงงาน บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั  (มหาชน) 

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

2552- ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท  จี.เค.แอสเซ็มบลี ้จํากดั 

2552- ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท  จี.เค.พาวเวอร์ โปรดกัส์ จํากดั    

 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ :  กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)  

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ :  9 ปี 5 เดือน   

จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม ปี 2561 :  ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1/1        ครัง้ 

    ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 1/1        ครัง้ 

    ประชมุคณะกรรมการบริษัท 8/8        ครัง้ 

    ประชมุคณะกรรมการบริหาร  32/32    ครัง้ 

 

สัดส่วนการถอืหุ้น : ไมม่ี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไมม่ี  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แหง่ (บริษัทในกลุม่ GUNKUL) 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 48 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปี       

ที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาที

ได้รับเงินเดือนประจํา 

ไมเ่ป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ไมเ่ป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้

อยา่งอิสระ 

ไมม่ี 

4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ไมม่ี 

5. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 

บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งมาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี 

ไมเ่ป็น 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :    ไมม่ี 

ที่อยู่ :    บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

     1177 อาคาร เพิร์ล แบงค์ค็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน   

     แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 49 

ข้อมูลบุคคลที่เสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) : ท่านที่ 4 
 

ชื่อ-นามสกุล : พลเอก ธารไชยยนัต์ ศรีสวุรรณ 

อายุ : 60 ปี  

คุณวุฒทิางการศึกษา : - ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหราชอาณาจกัร 

- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

- โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

- โรงเรียนเตรียมทหาร 

ประวัติการอบรม/สัมมนา :  - การปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

  - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 23  

ประสบการณ์การทาํงาน :  

ปี ตาํแหน่ง 

2560 ผู้บญัชาการทหารสงูสดุ 

2559 เสนาธิการทหาร 

2558 รองเสนาธิการทหาร 

2557 หวัหน้าฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บญัชาการทหารสงูสดุ 

2555 เจ้ากรมยทุธการทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย 

2555 เจ้ากรมยทุธการทหาร  

2554 ผู้ชว่ยหวัหน้าฝ่ายเสนาธิการ ประจําผู้บญัชาการทหารสงูสดุ                         

2551 ที่ปรึกษา สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม สํานกังานปลดักระทรวงกลาโหม 

2549 ผู้ อํานวยการสํานกัวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยทุธการทหาร    

2547 ผู้ อํานวยการสํานกับริหารทรัพยากร สาํนกังานปลดับญัชีทหาร            

2537 ผู้บงัคบักองพนัทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ 

2535 อาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และฝ่ายเสนาธิการ สถาบนัวิชาการทหารบกชัน้สงู 

ตาํแหน่งหรือราชการพิเศษ :  

ปี ตาํแหน่ง 

2560 ได้รับโปรดเกล้าฯเป็นราชองค์รักษ์เวร 

2557 ผู้ชว่ยเลขานกุารคณะกรรมการศนูย์อํานวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียน 

2557 กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุารคณะกรรมการนโยบายการจดัการปัญหาแรงงานตา่งด้าวและการค้ามนษุย์ 

2557 อนกุรรมการและเลขานกุารคณะอนกุรรมการประสานงานการจดัการปัญหาแรงงานตา่งด้าวและการค้า

มนษุย์ 

2557 ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นสมาชิกสภานิตบิญัญัติแหง่ชาต ิ

2556 ตลุาการศาลทหารกรุงเทพ 

2556 คณะกรรมการเพ่ือวิเคราะห์คาํพิพากษาและแนวทางการดาํเนินการคดปีราสาทพระวิหาร 

2551 คณะอนกุรรมาธิการรักษาความมัน่คงชายแดน 

2550 ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมมาธิการแรงงานและสวสัดิการสงัคม สภานิติบญัญัติแหง่ชาต ิ

2548 นายทหารพิเศษประจํากองพนัทหารม้าที่ 1รักษาพระองค์ 

2547 ราชองค์รักษ์เวร 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 50 

 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ 
 

:    กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ :    -    ปี 

จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม ปี 2561 :    ไมม่ี 

สัดส่วนการถอืหุ้น :    ไมม่ี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :    ไมม่ี  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :    ไมม่ี 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทาํให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
:    ไมม่ ี  

นิยามกรรมการอิสระ : บริษัทฯ ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ

สํานกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยโดยจะต้องถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมด อีกทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปี       

ที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ี

ได้รับเงินเดือนประจํา 

ไมเ่ป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ไมเ่ป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้

อยา่งอิสระ 

ไมม่ี 

4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ไมเ่กิน 

5. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 

บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งมาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี 

ไมเ่ป็น 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :    ไมม่ี 

ที่อยู่ 

 

:    บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

     1177 อาคาร เพิร์ล แบงค์ค็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน   

     แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 

 

 

 



สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 7 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 51 

ข้อมูลบุคคลที่เสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) : ท่านที่ 5 

ชื่อ-นามสกุล : ดร.ไพโรจน์ ภานกุาญจน์  
อายุ : 51 ปี  

คุณวุฒทิางการศึกษา : -    ปริญญาเอก สาขาพลงังานทดแทน มหาวิทยาลยันเรศวร 

-    ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ

-    ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมศาสตร์  

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

ประวัติการบรรยาย :   

• วิทยากรโครงการ การพฒันาหลกัสตูรสากลของคณะวศิวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัราชมงคลวิทยาเขตเทคนิค

กรุงเทพ 

• แนวทางการออกแบบติดตัง้การเลือกใช้แผงเซลแสงอาทิตย์และอินเวอร์เตอร์ (Inverter) งานการเสวนาเร่ืองแนว

ทางการออกแบบติดตัง้และบํารุงรักษา ระบบ Solar Rooftop อย่างปลอดภยัและคุ้มค่า จัดโดยคณะกรรมการสาขา

วิศวกรรมไฟฟา้ วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

• ประสบการณ์การออกแบบ และ เลือกใช้อปุกรณ์ Solar Farm งานสมัมนาเชิงวิชาการเปิดประสบการณ์ เทคนิค 

การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน (ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข) จัดโดย IEEE Power & Energy Society-Thailand 

(IEEE-PES) 

• ประสบการณ์การติดตัง้ ทดสอบการทํางาน และบํารุงรักษา Solar Rooftop งานสัมมนาเชิงวิชาการเปิด

ประสบการณ์ เทคนิค การผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทน (ปัญหา อปุสรรค การแก้ไข) จดัโดย IEEE Power & Energy 

Society-Thailand (IEEE-PES) 

• การเลือกใช้อปุกรณ์และมาตรฐานการทดสอบ การออกแบบระบบปอ้งกนัทางฟ้าผ่า แรงดนัเกินและระบบตอ่ลง

ดิน และการป้องกนัการเกิดอคัคีภยั งานสมัมนาเชิงวิชาการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์: ข้อกําหนดการ

ออกแบบ ติดตัง้ ควบคุม และบํารุงรักษา วนัท่ี 26-28 สิงหาคม พ.ศ.2558 จัดโดย IEEE Power & Energy Society-

Thailand (IEEE-PES) 

• การเลือกใช้อปุกรณ์และมาตรฐานการทดสอบ การออกแบบระบบปอ้งกนัทางฟ้าผ่า แรงดนัเกินและระบบตอ่ลง

ดิน และการป้องกนัการเกิดอคัคีภยั งานสมัมนาเชิงวิชาการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์: ข้อกําหนดการ

ออกแบบ ติดตัง้ ควบคมุ และบํารุงรักษา วนัท่ี 9-11 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 จดัโดย IEEE Power & Energy Society-

Thailand (IEEE-PES) 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 52 

ประสบการณ์การทาํงาน :  

ปี ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

2558 - ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการอาวโุสสายงานบริหารงานโครงการก่อสร้าง

และบาํรุงรักษาโรงไฟฟา้ 

บริษัท  กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)    

2553 - 2557 ผู้จดัการอาวโุส - พลงังานทดแทน, Solution Center บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จํากดั 

2552 - 2553 ผู้จดัการอาวโุส - ผู้ เช่ียวชาญ LV&MV, Zone Project and 

Engineering Center 

บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จํากดั 

2551 - 2552 ผู้จดัการอาวโุส – การตรวจสอบและการวา่จ้าง, Zone 

Project and Engineering Center 

บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จํากดั 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ :    กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)  

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ :    -    ปี 

จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม ปี 2561 :    ไมม่ี 

สัดส่วนการถอืหุ้น :    ไมม่ี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :    ไมม่ี  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :    ไมม่ี 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทาํให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

:    ไมม่ ี  

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปี       

ที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ี

ได้รับเงินเดือนประจํา 

ไมเ่ป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ไมเ่ป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้

อยา่งอิสระ 

ไมม่ี 

4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ไมเ่กิน 

5. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 

บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งมาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี 

ไมเ่ป็น 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :    ไมม่ี 

ที่อยู่ 

 

:    บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

     1177 อาคาร เพิร์ล แบงค์ค็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน   

     แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 




