สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 6
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรั บมอบฉันทะในการประชุม : ท่ านที่ 1
: ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
: 57 ปี
: - ปริ ญญาเอก มหาวิทยาลัยคาร์ เนกี ้เมลลอน
สหรัฐอเมริ กา
(With two US patents: (1) Curve Controlling Apparatus for Endoscopic
Conduits (2) A Mechanism for Assembly of Non-Axisymmetric Rigid Parts)
- กลศาสตร์ แม่นยํา มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปนุ่
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า ธนบุรี
ประวัตกิ ารอบรม/สัมมนา : - ประกาศนียบัตรการจัดการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สถาบันเทคโนโลยีแห่งมลรัฐแมสซาซูเซสต์ (MIT) สหรัฐอเมริ กา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Finance for Non-Finance Director
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Understanding the Fundamental of Finance Statement
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 93/2007
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Roles of Chairman Program รุ่น 19/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 29/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the System of Internal and Risk Management,
MIR รุ่น 7/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management, MFM รุ่น 1/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring Financial Reporting, MFR รุ่น 9/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring Internal Audit Function, MIA รุ่น 7/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การกํากับดูแลกิการสําหรับกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” รุ่นที่ 3/2010
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริ หารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program, FGP รุ่นที่ 3/2011
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง รุ่นที่ 15/2013
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท)

ชื่อ-นามสกุล
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
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สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 6
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ การทํางาน

:

ปี
2558 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 – 2558

ตําแหน่ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ ษัท (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

หน่วยงาน
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

2555 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2553 - 2554
2552 - 2554

ที่ปรึกษาทางเทคโนโลยี
กรรมการบริ ษัท
กูรูนกั วิชาการ รายการ “สมรภูมิไอเดีย”
ที่ปรึกษา
ประธานคณะกรรมการวิชาการ
กรรมการบริ ษัท และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการบริ หารความเสี่ยง และ
กรรมการบริ หารการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการโปรแกรมฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ์
กรรมการบริ ษัท และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/ประธานกรรมการการเงิน
กรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยเอนจิเนียริ่ ง จํากัด
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3
สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย
ABU RoboCon (Thailand)
บริ ษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน

2551 - 2552
2551 - 2554
2551 - 2554
2550 - 2551
2550 - 2551
2550 - 2551
2549 - 2550
2549 - 2555
2549 - 2550

สัดส่ วนการถือหุ้น

ศูนย์เทคโนโลยีอิเลกทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
บริ ษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์ วิสเซส จํากัด
บริ ษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอดีซี จํากัด
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ไทยกริ ดแห่งชาติ
สภาวิจยั แห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมวิจยั
บริ ษัท บางกอกคริ สตัล จํากัด

: 0.023%

การดํารงตําแหน่ งในบริษทั อื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน

: ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งในบริษทั อื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

: 1 แห่ง

การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

นิยามกรรมการอิสระ

: บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนด ของ
สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยจะต้ องถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มสี ิทธิออก
เสียงทังหมด
้
อีกทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มสี ว่ นร่วมในการบริ หารงาน
ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อ ผู้มอี ํานาจควบคุมของ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง

การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย หรื อนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรื อ
ในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1.
2.
3.
4.

เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างอิสระ
ถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
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ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
ไม่เกิน

สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 6
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

5. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 3 ปี
การมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม

: ไม่มี

การมีส่วนได้ เสียพิเศษที่แตกต่ างจาก
กรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั ง้ นี ้

: ไม่มี

ที่อยู่

: บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
1177 อาคาร เพิร์ล แบงค์คอ็ ก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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ไม่เป็ น

สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 6
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรั บมอบฉันทะในการประชุม : ท่ านที่ 2
: ดร. จงรัก ระรวยทรง
: 65 ปี
: - ปริ ญญาเอก สาขา Economics
University of Illinois at Urbana – Champaign, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัตกิ ารอบรม/สัมมนา : - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Economics Statistics, United Nations
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Public Finance, International Monetary Fund
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Securities Market,
U.S. Securities and Exchange Commission
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Effective Audit Committee
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Japan Capital Market,
Japan Securities Dealers Association
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา

ประสบการณ์ การทํางาน
ปี
2559 – ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2547 - 2557
2545 – 2546
2544 – 2545
2544 – 2550
2541 – 2550
2541 – 2550
2541 – 2552
2539 – 2555
2539 – 2555
2538 – 2539
2535 – 2538
2534 - 2535
2526 - 2534

:

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริ หารกลุม่
กรรมการบริ ษัท (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้อํานวยการ
กรรมการผู้อํานวยการ
กรรมการผู้จดั การ
ผู้อํานวยการฝ่ ายวิจยั และพัฒนา
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ สํานักงานวิจยั
ผู้ชํานาญการพิเศษ
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หน่วยงาน
บริ ษัท แอพเพิล เวลธ์ โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์ วิสเซส จํากัด
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
ศูนย์ซื ้อขายตราสารหนี ้ไทย
สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ (TSI)
บริ ษัท ไทยเรทติ ้งแอนด์ อินฟอร์ เมชัน่ เซอร์ วิส จํากัด (TRIS)
บริ ษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (TSFC)
สมาคมบริ ษัทหลักทรัพย์
สถาบันฝึ กอบรม สมาคมบริ ษัทหลักทรัพย์
บริ ษัทหลักทรัพย์ วชิระธนทุน จํากัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม จํากัด (มหาชน)
ฝ่ ายนโยบายเงินกู้ และ ฝ่ ายนโยบายการคลังและภาษี อากร
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 6
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

สัดส่ วนการถือหุ้น

:

ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน

:

ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

:

ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์
นิยามกรรมการอิสระ

:

:

ไม่มี

บริ ษั ท ฯ ได้ กํ า หนดนิ ย ามกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ให้ เป็ นไปตามข้ อกํ า หนดของ
สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ แห่ง
ประเทศไทยโดยจะต้ องถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมด
้
อีกทัง้ ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง

การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย หรื อนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรื อ ในช่ วง
2 ปี ที่ผ่านมา
1.
2.
3.
4.

เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างอิสระ
ถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
5. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
การมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม

: ไม่มี

การมีส่วนได้ เสียพิเศษที่แตกต่ างจาก : ไม่มี
กรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั ง้ นี ้
ที่อยู่

: บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
1177 อาคาร เพิร์ล แบงค์คอ็ ก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็ น
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ข้ อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรั บมอบฉันทะในการประชุม : ท่ านที่ 3
ชื่อ-นามสกุล :
อายุ
:
คุณวุฒทิ างการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี
70 ปี
: - Ph.D. in Management and Accounting,
Keio University, Japan
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ การทํางาน :
ตําแหน่ง
หน่วยงาน
อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะพาณิชยศาสตร์ การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตผู้อํานวยการโครงการปริญญาเอกทางการบริ หารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์ การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตผู้อํานวยการโครงการปริ ญญาโทวิชาชีพบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์ การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
คณะพาณิชยศาสตร์ การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตผู้อํานวยการโครงการประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตหัวหน้ าภาควิชาการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์ การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตอาจารย์ประจํา
คณะพาณิชยศาสตร์ การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการสภาสถาบัน
กรรมการสภาวิชาการ
กรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี
กรรมการประเมินคุณภาพภายใน
กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สนิ
อาจารย์พิเศษ
ผู้สอบบัญชีอนุญาต
อดีต Partner
ที่ปรึกษาด้ านการศึกษาวิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีบญ
ั ชี
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มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเอกชน
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเอกชน
มหาวิทยาลัยเอกชน สํานักงานการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
สภาวิชาชีพบัญชี
KPMG Peat Marwick Suthee
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 6
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

งานวิจัยและบทความวิจัย :
- การร่วมค้ า : ทางเลือกหนึง่ ของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ทุนสนับสนุนจาก คณะพาณิชศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2547)
- ระบบบัญชีและการควบคุมภายใน : กรณีโรงพยาบาลบ้ านแพ้ ว (องค์การมหาชน)
ทุนสนับสนุนจาก คณะกรรมการปฏิรูประบบข้ าราชการ สํานักงาน ก.พ. (2548)
- ระบบบัญชีต้นทุนและรายงานผลการปฏิบตั ิงานของสายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ทุนสนับสนุนจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (2549)
- Cost/Benefit Ratio : บริ ษัทที่ได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000
ทุนสนับสนุนจาก ศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย (2550)
- โครงการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกระทรวงมหาดไทย ตามนโยบายเร่งด่วน
ด้ านการเร่งรัดขจัดปั ญหาความยากจนของประชากรทังในเขตชนบทและเขตเมื
้
องโดยรัฐ
ทุนสนับสนุนจาก สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2551)
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
ทุนสนับสนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552)
- “The Determinants of Sticky Cost Behavior : A Structural Equation Modeling Approach” :
วารสารวิชาชีพบัญชี ปี ที่ 8 ฉบับที่ 23 (ธันวาคม 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)
- ความสามารถของข้ อมูลการดําเนินงานในอดีตในการพยากรณ์กระแสเงินสดในอนาคต: วารสารปั ญญา
ภิวฒ
ั น์ ปี ที่ 7 ฉบับที่ 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
- Value Relevance of Fair Value Accounting: Evidence from Thai Property Funds: Business
Administration and Economics Review ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
สัดส่ วนการถือหุ้น
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
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: ไม่มี
: ไม่มี
: ไม่มี
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บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทําให้ : ไม่มี
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
นิยามกรรมการอิสระ
:
บริษัทฯ ได้ กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยโดยจะต้ องถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียง
ทังหมด
้
อีกทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย หรื อนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรื อ ในช่ วง 2 ปี
ที่ผ่านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่
ไม่เป็ น
ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
2. เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
ไม่เป็ น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทํา
ไม่มี
หน้ าที่ได้ อย่างอิสระ
4. ถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
ไม่มี
บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
5. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ ไม่เป็ น
ได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งมาแล้ วไม่น้อย
กว่า 3 ปี
การมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม
: ไม่มี
การมีส่วนได้ เสียพิเศษที่แตกต่ างจาก
: ไม่มี
กรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอใน
การประชุมผู้ถือหุ้นในครั ง้ นี ้
ที่อยู่
: บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
1177 อาคาร เพิร์ล แบงค์คอ็ ก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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ข้ อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรั บมอบฉันทะในการประชุม : ท่ านที่ 4
ชื่อ-นามสกุล :
อายุ
:
คุณวุฒทิ างการศึกษา:

นายธรากร อังภูเบศวร์
55 ปี
- ปริ ญญาโท MBA การเงินและการตลาด
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (คอมพิวเตอร์ ) วศ.บ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรม/สัมมนา : - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55
สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2555
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24
สถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5 ปี 2556
วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สํานักงานศาลปกครอง
- หลักสูตรการนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ปี 2557
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้ านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
- หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่น 9/2555 (Public Director Certification
Program : PDI 9/2012 ) สถาบันพระปกเกล้ า
- หลักสูตร Director Certification Program ( DCP 155/2012 )
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
- Program Fast Track MD , การฝึ กอบรมกรรมการผู้จดั การ หลักสูตรเร่งด่วน
ณ บริ ษัท Mc Donald สิงคโปร์ และมหาวิทยาลัยแฮมเบอร์ เกอร์ นครซิดนี่ย์
ประเทศออสเตรเลีย
ประสบการณ์ การทํางาน :
ปี
ตําแหน่ง
หน่วยงาน
2560 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริหาร (CEO)
บริษัท 988 พลัส จํากัด
2559 – 2560
ประธานกรรมการบริหาร (CEO)
บริษัท ฟู๊ ดแคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
2556 – 2557
กรรมการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2554 – 2557
กรรมการ
บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
2555 – 2556
กรรมการผู้จดั การใหญ่
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2550 – 2553
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท แมคไทย จํากัด
2547 – 2549
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัทแคปปิ ตอลโอเค จํากัด และเพย์เมนท์ โซลูชนั่
จํากัด
2543 – 2546
ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อํานวยการใหญ่
บริษัท ชินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (Intouch)
2539 – 2541
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน
เอเชียเซลลูลา่ ร์ แซทเทิลไลท์ (ACES)
นครจาการ์ ต้า ประเทศอินโดนิเซีย
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สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 6
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

2536 – 2539
2532 – 2536
2528 – 2529

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายการเงินและฝ่ ายวางแผน
กลยุทธ์
ผู้จดั การฝ่ ายสินเชื่อ
นักวิเคราะห์ระบบงาน

สัดส่ วนการถือหุ้น

:
:
:
:

บริ ษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน)
ธนาคารซิตี ้แบงค์ (ประเทศไทย)
บริษัท.ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

0.0001%
ไม่มี
1 แห่ง
ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทําให้
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
นิยามกรรมการอิสระ
:
บริษัทฯ ได้ กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยโดยจะต้ องถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียง
ทังหมด
้
อีกทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย หรื อนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรื อ ในช่ วง 2 ปี
ที่ผ่านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่
ไม่เป็ น
ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
2. เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
ไม่เป็ น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทํา
ไม่มี
หน้ าที่ได้ อย่างอิสระ
4. ถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
ไม่เกิน
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
5. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ ไม่เป็ น
ได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งมาแล้ วไม่น้อย
กว่า 3 ปี
การมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม
: ไม่มี
การมีส่วนได้ เสียพิเศษที่แตกต่ างจาก
: ไม่มี
กรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอใน
การประชุมผู้ถือหุ้นในครั ง้ นี ้
ที่อยู่
: บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
1177 อาคาร เพิร์ล แบงค์คอ็ ก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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