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ข้อมูลของกรรมการอิ สระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ้น
ลาดับที่ 1.

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
สัญชาติ

: รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
:
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
: ไทย

อายุ
จานวนหุน้ ทีถ่ อื ในบริษทั บริษทั ใน
เครือ บริษทั ร่วม หรือบริษทั ที่
เกีย่ วข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560)
วุฒกิ ารศึกษา

: 65 ปี
:

การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ

:

ประสบการณ์การทางาน

:

การมีสว่ นได้เสียในวาระทีเ่ สนอ

:

-ไม่ม-ี
:

- ปริญญาโท พัฒนาศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
- Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manao, USA
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ประกาศนียบัตรผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุน่ ที่ 8) ทบวงมหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 28/2004), IOD
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 13/2006), IOD
กิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน -ไม่ม-ี
กิจการอื่นทีม่ ใิ ช่บริษทั จดทะเบียน
2560-ปั จจุบนั
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2556-ปั จจุบนั
กรรมการ บริษทั เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จากัด
2551-ปั จจุบนั
ผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายใน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2547-ปั จจุบนั
ผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายนอก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
2543-ปั จจุบนั
คณะกรรมการฝ่ ายการเงินและเหรัญญิก
สโมสรเอธานอล ไบโอดีเซลประเทศไทย
มีส่ว นได้เสีย ในวาระที่ 7 (พิจ ารณาอนุ ม ตั ิก าหนดค่ าตอบแทนของกรรมการสาหรับ ปี
2561)
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รายละเอียดกรรมการอิ สระที่เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ ือหุ้น
ลาดับที่ 2.

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
จานวนหุน้ ทีถ่ อื ในบริษทั บริษทั ใน
เครือ บริษทั ร่วม หรือบริษทั ที่
เกีย่ วข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560)
วุฒกิ ารศึกษา

การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ
ประสบการณ์การทางาน

การมีสว่ นได้เสียในวาระทีเ่ สนอ

: รองศาสตราจารย์ ดร.ณงค์ อยูถ่ นอม
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
:
กาหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
: ไทย
: 75 ปี
:
-ไม่ม-ี
: - ปริญญาเอก (EE) Missouri University of Science and Technology, USA
- ปริญญาโท (EE) Stanford University, USA
- ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้ า) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Certificate in Regulatory Economics and Processes, University of Florida, USA
- Certificate in Telecommunications Southern Alberta Institute of Technology, CA
: - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 79/2009), IOD
: กิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน -ไม่ม-ี
: กิจการทีม่ ใิ ช่บริษทั จดทะเบียน
2555 - ปั จจุบนั นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
2546 – ปั จจุบนั รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2546 – ปั จจุบนั ผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายนอก, สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
2546 - ปั จจุบนั ประธานผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายใน, สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
: มีส่ว นได้เสีย ในวาระที่ 7 (พิจ ารณาอนุ ม ตั ิก าหนดค่ าตอบแทนของกรรมการสาหรับ ปี
2561)
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คุณสมบัติกรรมการอิ สระของบริ ษทั
กรรมการอิ สระ หมายถึง กรรมการทีเ่ ป็ นอิสระจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ กลุม่ ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดยให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการตรวจสอบรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ น
ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหารของผูท้ ่มี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิติ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีล ักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมถึงการทารายการทางการ
ค้าทีก่ ระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการ
ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยมื ค้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึง
พฤติการณ์อ่นื ทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลทาให้บริษทั หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ท่ตี อ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของ
สินทรัพย์ท่ีมตี วั ตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า ทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้
ดังกล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี ารคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ใน
ระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง และไม่เป็ นผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทั ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึ่ ง
ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จาก บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี ู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิตบิ ุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันทีย่ น่ื คาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ท่ี
เกีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
8. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
9. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
10. ไม่เป็ นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกาหนดขัน้ ต่าของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

