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ข้อมูลกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 
ลาํดับที่ 1. 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ – สกุล : ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์  ปานมะเริง 

ตาํแหน่ง : กรรมการอสิระ 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 63 ปี  

จาํนวนหุ้นที่ถอืในบริษัท บริษัท
ในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่
เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558) 

: 

-ไม่มี- 

วุฒกิารศึกษา : ปริญญาโท พฒันาศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์  
Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manao, USA 
ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
ประกาศนียบตัรผู้บริหารมหาวทิยาลยัระดบัสงู (รุ่นท่ี 8) ทบวงมหาวิทยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าที่
กรรมการ 

: ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 28/2004) 
ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP 13/2006) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน : กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2554 -ปัจจบุนั      ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
ปี 2552 -ปัจจบุนั      กรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
                               กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

                         บริษัท เชาว์ สตีล อนิดสัทรี ้จํากดั (มหาชน) 
กจิกการที่มิใช่บริษัทจดทะเบยีน 
ปี 2556-ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบลิ อินดสัทรีส์ จํากดั 
ปี 2554-ปัจจบุนั       ผู้ ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกนัคณุภาพ 

                         มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
ปี 2551-ปัจจบุนั      ผู้ตรวจประเมินคณุภาพภายใน 
                              สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) 
ปี 2548-ปัจจบุนั      ผู้ออกแบบระบบบญัชี กลุม่บริษัทโบนนัซา่  
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ปี 2547-ปัจจบุนั      ผู้ตรวจประเมินคณุภาพภายนอก 
                              สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 
ปี 2545-ปัจจบุนั      ผู้ออกแบบระบบบญัชี บริษัท ทุ่งคาคอนกรีต จํากดั 
ปี 2544-ปัจจบุนั      ท่ีปรึกษาด้านการบญัชีและการเงิน เลขท่ี ปษ.2310 
                              กระทรวงการคลงั 
ปี 2543-ปัจจบุนั      คณะกรรมการฝ่ายการเงินและเหรัญญิก 
                              สโมสรเอธานอล ไบโอดีเซลประเทศไทย 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้นี ้ 
   เป็นกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งกรรมการเน่ืองจากครบวาระ จงึถือได้วา่เป็นผู้ มีสว่นได้สว่นเสียธรรมดาในการพิจารณาวาระ
เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 
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รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 
ลาํดับที่ 2. 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ – สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.ณงค์ อยูถ่นอม 

ตาํแหน่ง : กรรมการอสิระ 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 73 ปี  

จาํนวนหุ้นที่ถอืในบริษัท บริษัท
ในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่
เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558) 

: 

-ไม่มี- 

วุฒกิารศึกษา : ปริญญาเอก (EE) Missouri University of Science and Technology, USA 
ปริญญาโท (EE) Stanford University, USA 
ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟา้) เกียรตินิยมอนัดบัหนึง่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
Certificate in Regulatory Economics and Processes, University of Florida, USA 
Certificate in Telecommunications Southern Alberta Institute of Technology, CA  

การอบรมบทบาทหน้าที่
กรรมการ 

: ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 79/2009) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน : กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2552-ปัจจบุนั       รองประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 
                               ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

                         บริษัท เชาว์ สตีล อนิดสัทรี ้จํากดั (มหาชน) 
  กจิการที่มิใช่บริษัทจดทะเบยีน 

ปี 2555-ปัจจบุนั       นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฎักาญจนบรีุ 
ปี 2549-2555           ประธานอนกุรรมการมาตรฐาน 
                                สํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และ 
                                กิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 
ปี 2546-ปัจจบุนั        รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
ปี 2546-ปัจจบุนั        ผู้ตรวจประเมินคณุภาพภายนอก, สํานกังานรับรองมาตรฐานและ 
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คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

 กรรมการอสิระ หมายถึง กรรมการท่ีเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุม่ของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคณุสมบตัิ ดงันี ้ 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ี
อาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

2) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา/ผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

3) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่
สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในลกัษณะท่ี
อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ี
อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

5) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอสิระได้ 

 

นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกําหนดขัน้ต่ําของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

 

                                ประเมินคณุภาพการศกึษา 
ปี 2546-ปัจจบุนั        ประธานผู้ตรวจประเมินคณุภาพภายใน 
                                สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) 
 ปี 2546-ปัจจบุนั       กรรมการ, บริษัท เอสพียนิูเสอร์ช จํากดั  
 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้นี ้ 
   เป็นกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งกรรมการเน่ืองจากครบวาระ จึงถือได้วา่เป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียธรรมดาในการพิจารณา

วาระเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนง่ตามวาระ 


