
 

 

ข้อมูล
ลําดับที� 1 

ชื�อ – สกลุ 

ตําแหน่ง 

สัญชาติ 

อายุ 

จํานวนหุ้นที�ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที�เกี�ยวข้อง

(ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556) 

วุฒิการศึกษา 

การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการ 

ประสบการณ์การทาํงาน 

44 

 

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น

: ผูช่้วยศาสตราจารย ์กลัยาภรณ์  ปานมะเริง 

: กรรมการอิสระ 

: ไทย 

: 61 ปี  

จํานวนหุ้นที�ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที�เกี�ยวข้อง 

: -ไม่มี- 

: ปริญญาโท พฒันาศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manao, USA
ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
ประกาศนียบตัรผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัระดบัสูง (รุ่นทีK 8

: ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP 
ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP 13/2006)
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

: กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2554-ปัจจบุนั       ประธานกรรมการบริหารความเสีKยง
ปี 2552-ปัจจบุนั        กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
                                  กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน

                           บริษทั เชาว ์สตลี อินดสัทรีX  จาํกดั 
กิจกการที�มิใช่บริษัทจดทะเบยีน 
ปี 2556-ปัจจบุนั        กรรมการ 
                                 บริษทั เพรสซิเดน้ท ์ออโตโมบิล อินดสัทรีส์ จาํกดั
ปี 2554-ปัจจบุนั        ผูช่้วยอธิการบดีดา้นแผนและประกนัคุณภาพ

                           มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ปี 2551-ปัจจบุนั        ผูต้รวจประเมินคุณภาพภายใน 
                                  สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ปี 2548-ปัจจบุนั        ผูอ้อกแบบระบบบญัชี 
                                  กลุ่มบริษทัโบนนัซ่า  
ปี 2547-ปัจจบุนั        ผูต้รวจประเมินคุณภาพภายนอก 
                                 สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ปี 2545-ปัจจบุนั        ผูอ้อกแบบระบบบญัชี 
                                 บริษทั ทุ่งคาคอนกรีต จาํกดั 
 

สิKงทีKส่งมาดว้ย 8 

ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
Program, University of Hawaii at Manao, USA 

) ทบวงมหาวทิยาลยั 
Director Accreditation Program (DAP 28/0004) 
Audit Committee Program (ACP 13/2006) 

ประธานกรรมการบริหารความเสีKยง 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  
บริษทั เชาว ์สตลี อินดสัทรีX  จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เพรสซิเดน้ท ์ออโตโมบิล อินดสัทรีส์ จาํกดั 
ผูช่้วยอธิการบดีดา้นแผนและประกนัคุณภาพ 

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
ฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
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ปี 2544-ปัจจบุนั        ทีKปรึกษาดา้นการบญัชีและการเงิน เลขทีK ปษ.2310 
                                  กระทรวงการคลงั 
ปี 2543-ปัจจบุนั        คณะกรรมการฝ่ายการเงินและเหรัญญิก 
                                  สโมสรเอธานอล ไบโอดีเซลประเทศไทย 
ปี 2542-2554             คณบดีคณะบญัชี 
                                  มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ปี 2549-2552             ทีKปรึกษาดา้นการบญัชี-การเงิน 
                                  บริษทั มิตซู มุกดาหาร มอเตอร์ จาํกดั 
ปี 2548-2552             ทีKปรึกษาดา้นการบญัชี-การเงิน 
                                  บริษทั นาริ อินโฟ จาํกดั 
ปี 2549-2550             Advisory for Accounting and Tax Planning, Asia Region, Camp 
                                 Dresser & Mckee International, Inc. (Thailand Branch) 
ปี 2545-2549            คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (ต่อเนืKอง) 
                                 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่  

ส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุมครั;งนี; 
-ไม่มี- 



 

 

รายละเอยีดกรรมการอิสระที�เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ลําดับที� 2 

ชื�อ – สกลุ 

ตําแหน่ง 

สัญชาติ 

อายุ 

จํานวนหุ้นที�ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที�เกี�ยวข้อง

(ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556) 

วุฒิการศึกษา 

การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการ 

ประสบการณ์การทาํงาน 
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รายละเอียดกรรมการอิสระที�เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

: รองศาสตราจารย ์ดร.ณงค ์อยูถ่นอม 
: กรรมการอิสระ 

: ไทย 

: 72 ปี  

จํานวนหุ้นที�ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที�เกี�ยวข้อง 

: -ไม่มี- 

: ปริญญาเอก (EE) Missouri University of Science and Technology, USA
ปริญญาโท (EE) Stanford University, USA 
ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอนัดบัหนึKง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
Certificate in Regulatory Economics and Processes, University of Florida, USA
Certificate in Telecommunications Southern Alberta Institute of Technology, Canada

: ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP 79/2009)
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

: กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2552-ปัจจบุนั        รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
                                  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน

                           บริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทรีX  จาํกดั 
 กิจการที�มิใช่บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2549-2555             ประธานอนุกรรมการมาตรฐาน 
                                  สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
                                  กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ปี 2546-ปัจจบุนั        รองอธิการบดี 
                                  มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ปี 2546-ปัจจบุนั        ผูต้รวจประเมินคุณภาพภายนอก 
                                  สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ปี 2546-ปัจจบุนั         ประธานผูต้รวจประเมินคุณภาพภายใน
                                   สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ปี 2546-ปัจจุบนั        กรรมการ 
                                  บริษทั เอสพียนิูเสอร์ช จาํกดั  
ปี 2549-2553             ประธานกรรมการมาตรฐาน 
                                  สาํนกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สิKงทีKส่งมาดว้ย 8 

รายละเอียดกรรมการอิสระที�เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

EE) Missouri University of Science and Technology, USA 

เกียรตินิยมอนัดบัหนึKง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
Certificate in Regulatory Economics and Processes, University of Florida, USA 
Certificate in Telecommunications Southern Alberta Institute of Technology, Canada 

Director Accreditation Program (DAP 79/2009) 

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
บริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทรีX  จาํกดั (มหาชน) 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และ 

 
สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

ปัจจบุนั         ประธานผูต้รวจประเมินคุณภาพภายใน 
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

สาํนกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
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ปี 2549-2553             คณะกรรมการวนิิจฉยัขอ้พพิาท 
                                  สาํนกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ปี 2549-2552             คณะกรรมการมาตรฐาน 
                                  สภาวศิวกร 
ปี 2545-2551             คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
                                  มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ปี 2549                      สมาชิกสมชัชาแห่งชาติ 
 

ส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุมครั;งนี; 
     -ไม่มี- 
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คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ 

 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการทีKเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือกลุ่มของผูถื้อหุน้รายใหญ่ และมีคุณสมบติั ดงันีX   

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ทีKมีสิทธิออกเสียงทัXงหมดในบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติ
บุคคลทีKอาจมีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ทีKถือโดยผูที้KเกีKยวขอ้งดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการทีKมีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจา้ง/ทีKปรึกษาทีKได้รับเงินเดือนประจาํ/ผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลทีKอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

3) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะทีKเป็นบิดามารดา คู่สมรส พีKนอ้ง และบุตร รวมทัXงคู่
สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลทีKจะไดรั้บการเสนอชืKอเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีKอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะทีKอาจ
เป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัXงไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ กรรมการซึK งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ หรือผูบ้ริหารของผูที้Kมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีKอาจมี
ความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

5) ไม่เป็นกรรมการทีKไดรั้บแต่งตัXงขึXนเพืKอเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึKงเป็นผูเ้กีKยวขอ้งกบัผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

6) ไม่มีลกัษณะอืKนใดทีKทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งอิสระได ้

หมายเหตุ    บริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทรีX  จาํกดั (มหาชน) ไดก้าํหนดคุณสมบติัเรืKองการถือหุน้ของกรรมการอิสระตามขอ้ 1) ไวเ้ข้มกวา่
ขอ้กาํหนดขัXนตํKาของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึKงกาํหนดการถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 

 


