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ข้อมูลกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
ลาํดบัที� 1 
ชื�อ – สกุล : ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์  ปานมะเริง 
ตาํแหน่ง : กรรมการอิสระ 

สัญชาติ : ไทย 

อายุ : 62 ปี  
จาํนวนหุ้นที�ถอืในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที�เกี�ยวข้อง 

(ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557) : -ไม่มี- 
วุฒกิารศึกษา : ปริญญาโท พฒันาศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manao, USA 
ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
ประกาศนียบตัรผู้บริหารมหาวิทยาลยัระดบัสงู (รุ่นทีL 8) ทบวงมหาวิทยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าที�
กรรมการ 

: ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 28/0004) 
ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP 13/2006) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน : กจิการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2554-ปัจจบุนั       ประธานกรรมการบริหารความเสีLยง 
ปี 2552-ปัจจบุนั       กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
                                กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

                         บริษัท เชาว์ สตลี อนิดสัทรี Y จํากดั (มหาชน) 
กจิกการที�มใิช่บริษัทจดทะเบียน 
ปี 2556-ปัจจบุนั       กรรมการ 
                               บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบลิ อนิดสัทรีส์ จํากดั 
ปี 2554-ปัจจบุนั       ผู้ ช่วยอธิการบดด้ีานแผนและประกนัคณุภาพ 

                         มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
ปี 2551-ปัจจบุนั       ผู้ตรวจประเมินคณุภาพภายใน 
                               สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) 
ปี 2548-ปัจจบุนั       ผู้ออกแบบระบบบญัชี 
                               กลุม่บริษัทโบนนัซ่า  
ปี 2547-ปัจจบุนั       ผู้ตรวจประเมินคณุภาพภายนอก 
                               สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 
ปี 2545-ปัจจบุนั       ผู้ออกแบบระบบบญัชี 
                               บริษัท ทุง่คาคอนกรีต จํากดั 
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ปี 2544-ปัจจบุนั       ทีLปรึกษาด้านการบญัชีและการเงิน เลขทีL ปษ.2310 
                               กระทรวงการคลงั 
ปี 2543-ปัจจบุนั       คณะกรรมการฝ่ายการเงินและเหรัญญิก 
                               สโมสรเอธานอล ไบโอดเีซลประเทศไทย 
ปี 2542-2554          คณบดคีณะบญัชี 
                               มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
ปี 2549-2552          ทีLปรึกษาด้านการบญัชี-การเงิน 
                               บริษัท มิตซ ูมกุดาหาร มอเตอร์ จํากดั 
ปี 2548-2552          ทีLปรึกษาด้านการบญัชี-การเงิน 
                               บริษัท นาริ อินโฟ จํากดั 
ปี 2549-2550          Advisory for Accounting and Tax Planning, Asia Region, Camp 
                               Dresser & Mckee International, Inc. (Thailand Branch) 
ปี 2545-2549          คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรบญัชีบณัฑิต (ต่อเนืLอง) 
                               มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

ส่วนได้เสยีในวาระที�เสนอในการประชุมครั;งนี ; 
-ไม่มี- 
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รายละเอียดกรรมการอิสระที�เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
ลาํดบัที� 2 
ชื�อ – สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.ณงค์ อยู่ถนอม 
ตาํแหน่ง : กรรมการอิสระ 

สัญชาติ : ไทย 

อายุ : 72 ปี  
จาํนวนหุ้นที�ถอืในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที�เกี�ยวข้อง 

(ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556) : -ไม่มี- 
วุฒกิารศึกษา : ปริญญาเอก (EE) Missouri University of Science and Technology, USA 

ปริญญาโท (EE) Stanford University, USA 
ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอนัดบัหนึLง จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
Certificate in Regulatory Economics and Processes, University of Florida, USA 
Certificate in Telecommunications Southern Alberta Institute of Technology, 

Canada 
การอบรมบทบาทหน้าที�
กรรมการ 

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

ประสบการณ์การทาํงาน : กจิการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2552-ปัจจบุนั        รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
                                ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

                          บริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี Y จํากดั (มหาชน) 
  กจิการที�มิใช่บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2549-2555            ประธานอนกุรรมการมาตรฐาน 
                                 สํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และ 
                                 กิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
ปี 2546-ปัจจบุนั         รองอธิการบดี 
                                 มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
ปี 2546-ปัจจบุนั         ผู้ตรวจประเมินคณุภาพภายนอก 
                                 สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 
ปี 2546-ปัจจบุนั         ประธานผู้ตรวจประเมินคณุภาพภายใน 
                                 สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) 
 ปี 2546-ปัจจบุนั        กรรมการ 
                                 บริษัท เอสพยีนูิเสอร์ช จํากดั  
ปี 2549-2553             ประธานกรรมการมาตรฐาน 
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                                 สาํนกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ
ปี 2549-2553            คณะกรรมการวินิจฉยัข้อพิพาท 
                                 สาํนกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ
ปี 2549-2552            คณะกรรมการมาตรฐาน 
                                 สภาวศิวกร 
ปี 2545-2551            คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
                                 มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
ปี 2549                      สมาชิกสมชัชาแหง่ชาต ิ
 

ส่วนได้เสยีในวาระที�เสนอในการประชุมครั;งนี ; 
     -ไม่ม-ี 
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คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

 กรรมการอสิระ หมายถึง กรรมการที�เป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุม่ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคณุสมบตั ิดงันี +  

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที�มสีทิธิออกเสยีงทั +งหมดในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนติิบคุคล
ที�อาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นที�ถือโดยผู้ที�เกี�ยวข้องด้วย 

2) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนกังาน/ลกูจ้าง/ที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา/ผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกัน หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที�เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี�น้อง และบุตร รวมทั +งคู่
สมรสของบตุร กับผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที�จะได้รับการเสนอชื�อเป็นผู้บริหารหรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้งในลกัษณะที�
อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั +งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ กรรมการซึ�งไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�
อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5) ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับแต่งตั +งขึ +นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้ เกี�ยวข้องกับผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6) ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้ 

หมายเหตุ    บริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี + จํากดั (มหาชน) ได้กําหนดคณุสมบตัิเรื�องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อ 1) ไว้เข้ม

กว่าข้อกําหนดขั +นตํ�าของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ�งกําหนดการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 

 


