สิงทีส่งมาด้ วย 10
ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ลําดับที 1
ชือ – สกุล
ตําแหน่ ง

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
: กรรมการอิสระ

สัญชาติ

: ไทย

อายุ
: 62 ปี
จํานวนหุ้นทีถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่ วม หรือบริษัททีเกียวข้ อง
(ณ วันที 31 ธันวาคม 2557)
วุฒกิ ารศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าที
กรรมการ
ประสบการณ์ การทํางาน

: -ไม่มี: ปริญญาโท พัฒนาศาสตร์ มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manao, USA
ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประกาศนียบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุ่นทีL 8) ทบวงมหาวิทยาลัย
: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 28/0004)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 13/2006)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: กิจการทีเป็ นบริษัทจดทะเบียน
ปี 2554-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริหารความเสียL ง
ปี 2552-ปั จจุบนั
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี Y จํากัด (มหาชน)
กิจกการทีมิใช่ บริษัทจดทะเบียน
ปี 2556-ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท เพรสซิเด้ นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จํากัด
ปี 2554-ปั จจุบนั
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปี 2551-ปั จจุบนั
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปี 2548-ปั จจุบนั
ผู้ออกแบบระบบบัญชี
กลุม่ บริษัทโบนันซ่า
ปี 2547-ปั จจุบนั
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ปี 2545-ปั จจุบนั
ผู้ออกแบบระบบบัญชี
บริษัท ทุง่ คาคอนกรี ต จํากัด
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ปี 2544-ปั จจุบนั
ปี 2543-ปั จจุบนั
ปี 2542-2554
ปี 2549-2552
ปี 2548-2552
ปี 2549-2550
ปี 2545-2549

ทีLปรึกษาด้ านการบัญชีและการเงิน เลขทีL ปษ.2310
กระทรวงการคลัง
คณะกรรมการฝ่ ายการเงินและเหรัญญิก
สโมสรเอธานอล ไบโอดีเซลประเทศไทย
คณบดีคณะบัญชี
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ทีLปรึกษาด้ านการบัญชี-การเงิน
บริษัท มิตซู มุกดาหาร มอเตอร์ จํากัด
ทีLปรึกษาด้ านการบัญชี-การเงิน
บริษัท นาริ อินโฟ จํากัด
Advisory for Accounting and Tax Planning, Asia Region, Camp
Dresser & Mckee International, Inc. (Thailand Branch)
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (ต่อเนือL ง)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ส่ วนได้ เสียในวาระทีเสนอในการประชุมครัง; นี ;
-ไม่มี-
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รายละเอียดกรรมการอิสระทีเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ลําดับที 2
ชือ – สกุล
ตําแหน่ ง

: รองศาสตราจารย์ ดร.ณงค์ อยู่ถนอม
: กรรมการอิสระ

สัญชาติ

: ไทย

อายุ
: 72 ปี
จํานวนหุ้นทีถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่ วม หรือบริษัททีเกียวข้ อง
(ณ วันที 31 ธันวาคม 2556)
วุฒกิ ารศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าที
กรรมการ
ประสบการณ์ การทํางาน

: -ไม่มี: ปริญญาเอก (EE) Missouri University of Science and Technology, USA
ปริญญาโท (EE) Stanford University, USA
ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้ า) เกียรตินิยมอันดับหนึงL จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Certificate in Regulatory Economics and Processes, University of Florida, USA
Certificate in Telecommunications Southern Alberta Institute of Technology,
Canada
: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 79/2009)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: กิจการทีเป็ นบริษัทจดทะเบียน
ปี 2552-ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี Y จํากัด (มหาชน)
กิจการทีมิใช่ บริษัทจดทะเบียน
ปี 2549-2555
ประธานอนุกรรมการมาตรฐาน
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ปี 2546-ปั จจุบนั
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปี 2546-ปั จจุบนั
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ปี 2546-ปั จจุบนั
ประธานผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปี 2546-ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท เอสพียนู ิเสอร์ ช จํากัด
ปี 2549-2553
ประธานกรรมการมาตรฐาน
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ปี 2549-2553
ปี 2549-2552
ปี 2545-2551
ปี 2549

สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
คณะกรรมการวินจิ ฉัยข้ อพิพาท
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
คณะกรรมการมาตรฐาน
สภาวิศวกร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ

ส่ วนได้ เสียในวาระทีเสนอในการประชุมครัง; นี ;
-ไม่ม-ี
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คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการทีเป็ นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุม่ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี +
1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดในบริ
+
ษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คล
ทีอาจมีความขัดแย้ ง โดยให้ นบั รวมหุ้นทีถือโดยผู้ทีเกียวข้ องด้ วย
2) ไม่เป็ นหรื อไม่เคยเป็ นกรรมการทีมีส่ว นร่ ว มบริ หารงาน/พนัก งาน/ลูกจ้ า ง/ทีปรึ ก ษาทีได้ รับเงินเดือนประจํา /ผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่
จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะทีเป็ นบิดามารดา คู่สมรส พีน้ อง และบุตร รวมทัง+ คู่
สมรสของบุต ร กับผู้บริ หาร ผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้ รับการเสนอชือเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ งในลักษณะที
อาจเป็ นการขัด ขวางการใช้ วิจารณญาณอย่า งอิสระของตน รวมทัง+ ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ทีมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที
อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5) ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับแต่งตังขึ
+ +นเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึงเป็ นผู้เกียวข้ องกับผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6) ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างอิสระได้
หมายเหตุ บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี + จํากัด (มหาชน) ได้ กําหนดคุณสมบัติเรื องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้ อ 1) ไว้ เข้ ม
กว่าข้ อกําหนดขันตํ
+ าของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงกําหนดการถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1
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