สิ่งที่ส่ งมาด้ วย 10
ข้ อ มูล ของกรรมการอิส ระประกอบการมอบฉัน ทะของผู้ถ ือ หุ้น
ลําดับ ที่ 1.

ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ ง
สัญชาติ

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริ ง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
:
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
: ไทย

อายุ
: 64 ปี
จํานวนหุ้น ที่ถ อื ในบริษัท บริษัท :
ในเครื อ บริษัท ร่ วม หรื อ บริษัท ที่
-ไม่มีเกี่ยวข้ อ ง (ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
2559)
วุฒกิ ารศึก ษา
: - ปริญญาโท พัฒนาศาสตร์ มหาบัณฑิต (บริ หารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manao, USA
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ประกาศนียบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุ่นที่ 8) ทบวงมหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้ าที่
: - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 28/2004)
กรรมการ
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 13/2006)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ ก ารทํางาน
: กิจ การอื่น ที่เ ป็ นบริษัท จดทะเบียน -ไม่มีกิจ กการอื่น ที่ม ใิ ช่ บ ริษัท จดทะเบียน
2556-ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท เพรสซิเด้ นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรี ส์ จํากัด
2554-ปั จจุบนั ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
2551-ปั จจุบนั ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2548-ปั จจุบนั ผู้ออกแบบระบบบัญชี กลุม่ บริ ษัทโบนันซ่า
2547-ปั จจุบนั ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
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การมีส่ วนได้ เ สียในวาระที่เ สนอ

:

2545-ปั จจุบนั ผู้ออกแบบระบบบัญชี บริษัท ทุ่งคาคอนกรี ต จํากัด
2543-ปั จจุบนั คณะกรรมการฝ่ ายการเงินและเหรัญญิก
สโมสรเอธานอล ไบโอดีเซลประเทศไทย
มีสว่ นได้ เสียในวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการสําหรับปี 2560)

รายละเอีย ดกรรมการอิส ระที่เ สนอให้ เ ป็ นผู้ร ับ มอบฉัน ทะของผู้ถ ือ หุ้น
ลําดับ ที่ 2.

ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ ง
สัญชาติ

: รองศาสตราจารย์ ดร.ณงค์ อยูถ่ นอม
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ
: ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
: ไทย

อายุ
: 74 ปี
จํานวนหุ้น ที่ถ อื ในบริษัท บริษัท :
ในเครื อ บริษัท ร่ วม หรื อ บริษัท ที่
-ไม่มีเกี่ยวข้ อ ง (ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
2559)
วุฒกิ ารศึก ษา
: - ปริญญาเอก (EE) Missouri University of Science and Technology, USA
- ปริญญาโท (EE) Stanford University, USA
- ปริ ญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับหนึง่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Certificate in Regulatory Economics and Processes, University of Florida, USA
- Certificate in Telecommunications Southern Alberta Institute of Technology,
CA
ก า ร อ บ ร ม บ ท บ า ท ห น้ า ที่ : - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 79/2009)
กรรมการ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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ประสบการณ์ ก ารทํางาน

การมีส่ วนได้ เ สียในวาระที่เ สนอ

:

กิจ การอื่น ที่เ ป็ นบริษัท จดทะเบียน -ไม่มี-

:

กิจ การที่ม ใิ ช่ บ ริษัท จดทะเบียน
2555-ปั จจุบนั
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
2549-2555
ประธานอนุกรรมการมาตรฐาน
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
2546 -ปั จจุบนั
2546 -ปั จจุบนั
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก, สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
2546 -ปั จจุบนั ประธานผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

:

มี ส่วนได้ เสียในวาระที่ 7 (พิ จารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการสํ าหรับ ปี
2560)
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