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เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที่ 6   
พิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

ลาํดบัที่ 1. 
 
 
 
 

ช่ือ – สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยูถ่นอม 
ตาํแหน่ง : รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 73  ปี  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการด้วยกัน 

: ไม่มี 

วุฒกิารศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก   Ph.D. (Electrical Engineering) University of Missouri, Rolla, USA 

ปริญญาโท     M.Sc. (Electrical Engineering) Stanford University, USA 

ปริญญาตรี    วิศวกรรมไฟฟา้ (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง่), จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมบทบาทและหน้าที่
กรรมการ 

: ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอ
แต่งตัง้ 

: กรรมการอิสระ 

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา : ได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนแล้ว 
การถือครองหุ้นในบริษัท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

: ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน 
กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

 
: 
 

 
ปี 2552-ปัจจบุนั          รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรมการตรวจสอบ 
                                  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

                            บริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี ้จํากดั (มหาชน) 

กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน : 
 

ปี 2555-ปัจจบุนั          นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฎักาญจนบรีุ  
ปี 2551-ปัจจบุนั          รองอธิการบดี มหาวทิยาลยัศรีปทมุ 
ปี 2546-ปัจจบุนั          ผู้ตรวจประเมินคณุภาพภายนอก, สํานกังานรับรองมาตรฐานและ 
                                  ประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) 
ปี 2546-ปัจจบุนั          ประธานผู้ตรวจประเมินคณุภาพภายใน 
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                                  สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)  
ปี 2546-ปัจจบุนั          กรรมการ บริษัท เอสพียนูิเสอร์ช จํากดั 

กจิการอ่ืนที่อาจทาํให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท 

: -ไม่มี-  

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ : 6 ปี 9 เดือน (วนัท่ี 3 มีนาคม 2552 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558)  

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 : 1. การประชมุคณะกรรมการบริษัท  6/6 ครัง้ 
2. การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครัง้ 
3. การประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  2/2ครัง้ 
4. การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558  1/1 ครัง้ 
5. การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการ 1/1 ครัง้  

ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 

: 1. ไม่เคยถกูพิพากษาวา่มีการกระทําความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถกูพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พจิารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 
  เป็นกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งกรรมการเน่ืองจากครบวาระ จงึถือได้วา่เป็นผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีธรรมดาในการพิจารณา

วาระเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนง่ตามวาระ  

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 
ลาํดับที่ 2. 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ – สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลัยาภรณ์ ปานมะเริง  
ตาํแหน่ง : กรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 63 ปี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน 

: -ไม่มี- 
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วุฒกิารศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท      พฒันศาสตร์มหาบณัฑติ (บริหารธรุกิจ) 
                      สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า)    
ปริญญาตรี      บญัชีบณัฑติ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manao, USA 
ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารมหาวิทยาลยัระดบัสงู (รุ่นท่ี 8) ทบวงมหาวิทยาลยั           

การอบรมบทบาทและหน้าที่
กรรมการ 

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

ประเภทกรรมการที่จะเสนอ
แต่งตัง้ 

: กรรมการอิสระ 

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา : ได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนแล้ว 
การถือครองหุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

: -ไม่มี- 

ประสบการณ์การทาํงาน 
กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 

 
: 
 

 
ปี 2554 – ปัจจบุนั      ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ปี 2552 – ปัจจบุนั      กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                                 กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
                                 บริษัทท เชาว์ สตีล อนิดสัทรี ้จํากดั (มหาชน)  

กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน 
 

: ปี 2556 – ปัจจบุนั      กรรมการ บริษัท เพรสซเิด้นท์ ออโตโมบลิ อินดสัทรีส์ จํากดั 
ปี 2554 – ปัจจบุนั      ผู้ชว่ยอธิการบดีด้านแผนและประกนัคณุภาพ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
ปี 2551 – ปัจจบุนั      ผู้ตรวจประเมินคณุภาพภายใน  
                                 สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) 
ปี 2548 – ปัจจบุนั      ผู้ออกแบบระบบบญัชี กลุม่บริษัทโบนนัซา่ 
ปี 2547 – ปัจจบุนั      ผู้ตรวจประเมินคณุภาพภายใน 
                                 สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา  
                                 (องค์การมหาชน)  
ปี 2545 – ปัจจบุนั      ผู้ออกแบบระบบบญัชี บริษัท ทุง่คาคอนกรีต จํากดั   
ปี 2544 – ปัจจบุนั      ท่ีปรึกษาด้านการบญัชีและการเงิน เลขท่ี ปษ.2320 
กระทรวงการคลงั 
ปี 2543 – ปัจจบุนั      คณะกรรมการฝ่ายการเงนิและเหรัญญิก  
                                 สโมสรเอธานอลไบโอดีเซลแหง่ประเทศไทย                         
 

กจิการอ่ืนที่อาจทาํให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท 

: -ไม่มี-  

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ : 6 ปี 9 เดือน (วนัท่ี 3 มีนาคม 2552 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558)  
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การเข้าร่วมประชุมปี 2557 : 1. การประชมุคณะกรรมการบริษัท  6/6  ครัง้ 
2. การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครัง้ 
3. การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  4/4   ครัง้ 
4. การประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 2/2 ครัง้  
5. การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 1/1   ครัง้ 
6. การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการ 1/1 ครัง้ 

 

ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีย้อนหลัง 

: 1. ไม่เคยถกูพิพากษาวา่มีการกระทําความผดิทางอาญา 
2. ไม่เคยถกูพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ 

 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พจิารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 
  เป็นกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งกรรมการเน่ืองจากครบวาระ จงึถือได้วา่เป็นผู้ มีสว่นได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระ

เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ  
 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 
ลาํดับที่ 3. 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ – สกุล : นายมาร์ค ดี. เรมีจาน 
ตาํแหน่ง : กรรมการ กรรมการอสิระ 

สัญชาต ิ : อเมริกนั  

อายุ : 49 ปี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการด้วยกัน 

: -ไม่มี- 

วุฒกิารศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท บริหารธรุกิจ สาขาการเงิน (เกียรตินิยม), The Wharton School, University 
of Pennsylvania, USA 
ปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล Massachusetts Institute of Technology, USA  

 

การอบรมบทบาทและหน้าที่
กรรมการ 

: ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 65/2007 

ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 207/2015  

 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ 
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา : ได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนแล้ว 
การถือครองหุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

: จํานวน 414,000 หุ้น (สดัสว่น 0.05%) 
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ประสบการณ์การทาํงาน 
กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 

 
: 
 

 
ปี 2552 - ปัจจบุนั      กรรมการอสิระ 
                                บริษัท เชาว์ สตีล อนิดสัทรี ้จํากดั (มหาชน) 
ปี 2550 – ปัจจบุนั     กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  
                                บริษัท บวิเดอร์สมาร์ท จํากดั (มหาชน) 

กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน : ปี 2555 - ปัจจบุนั      ผู้ ร่วมก่อตัง้ ผู้ อํานวยการด้านการเงิน 
                                บริษัท คีรี แทรเวล จํากดั  
 

กจิการอ่ืนที่อาจทาํให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

: -ไม่มี-  

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ : 6 ปี 9 เดือน (วนัท่ี 3 มีนาคม 2552 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558)  

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 : 1. การประชมุคณะกรรมการบริษัท  5/6 ครัง้ 
2. การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558   1/1   ครัง้ 

ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีย้อนหลัง 

: 1. ไม่เคยถกูพิพากษาวา่มีการกระทําความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถกูพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พจิารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 
  เป็นกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งกรรมการเน่ืองจากครบวาระ จงึถือได้วา่เป็นผู้ มีสว่นได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระ

เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ  


