
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4. 

 
 

เอกสารประกอบการพจิารณา 
วาระที ่6  พจิารณาอนุมัตแิต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
ล าดบัที ่1.  

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม 
อายุ 76 ปี  
ต ำแหน่ง : รองประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ  

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร  

สัญชำติ : ไทย 
วนัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร : 3 มีนำคม 2552   

(ด ำรงต ำแหน่งจนถึงเดือนเมษำยน 2562 เป็นเวลำ 10 ปี 1 เดือน) หำกไดรั้บเลือกเขำ้
ด ำรงต ำแหน่งอีกคร้ัง จะด ำรงต ำแหน่งจนครบวำระน้ี รวมเป็นเวลำ 13 ปี 1 เดือน 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัว 
ระหวำ่งกรรมกำรดว้ยกนั 

: ไม่มี 

คุณวฒิุกำรศึกษำ / ประวติักำรอบรม : - ปริญญำเอก สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
Missouri University of Science and Technology, USA 
- ปริญญำโท สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ 

Stanford University, USA 
- ปริญญำตรี สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง)  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- หลกัสูตร Certificate in Regulatory Economics and Processes 

University of Florida, USA 
- หลกัสูตร Certificate in Telecommunications 

Southern Alberta Institute of Technology, Canada 
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร : - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009  

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4. 

 
 

 

 

 

 

 

กำรถือครองหุน้ในบริษทั  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

: -ไม่มี- 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 5 ปี  ย ้อนหลัง 
และ/หรือ ต ำแหน่งท่ีส ำคญั 

: ปี 2555 – ปัจจุบนั   นำยกสภำมหำวิทยำลยัรำชภฎักำญจนบุรี 
ปี 2551 – ปัจจุบนั   รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลยัศรีปทุม 

กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรใน
กิจกำรอ่ืน 
(ก) กิจกำรอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 
 
: 

 
 
ไม่มี 

(ข) กิจกำรอ่ืนท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน : (จ ำนวน 1 กิจกำร) 
- กรรมกำร บริษทั เอสพียนิูเสอร์ช จ ำกดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรใน
กิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 

: ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรดงักล่ำว 

คุณสมบติัตอ้งหำ้ม : 1. ไม่มีประวติักำรกระท ำควำมผิดอำญำในควำมผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท ำ
โดยทุจริต 

2. ไม่มีประวติักำรท ำรำยกำรท่ีอำจเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทัใน
รอบปีท่ีผำ่นมำ 

กำรเขำ้ร่วมประชุมปี 2561 : 1. เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  5/5 คร้ัง  
2. เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 คร้ัง 
3. เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 2/2 คร้ัง 
4. เขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 1/1 คร้ัง  



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4. 

 
 

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
ล าดบัที ่2.  

 
รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง 
อายุ 66 ปี  
ต ำแหน่ง : กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
สัญชำติ : ไทย 
วนัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร : 3 มีนำคม 2552  

(ด ำรงต ำแหน่งจนถึงเดือนเมษำยน 2562 เป็นเวลำ 10 ปี 1 เดือน) หำกไดรั้บเลือกเขำ้
ด ำรงต ำแหน่งอีกคร้ัง จะด ำรงต ำแหน่งจนครบวำระน้ี รวมเป็นเวลำ 13 ปี 1 เดือน 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัว 
ระหวำ่งกรรมกำรดว้ยกนั 

: ไม่มี 

คุณวฒิุกำรศึกษำ / ประวติักำรอบรม : - ปริญญำโท พฒันศำสตร์มหำบณัฑิต สำขำบริหำรธุรกิจ 
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์  
- ปริญญำตรี สำขำบญัชี มหำวทิยำลยักรุงเทพ 
- หลกัสูตร Certificate Visiting Colleague Program,  

University of Hawaii at Manao, USA  
- หลกัสูตรผูบ้ริหำรมหำวทิยำลยัระดบัสูง (รุ่นท่ี 8) ทบวงมหำวทิยำลยั 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร : - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004  
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Audit Committee Program รุ่นท่ี 13/2006  

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
กำรถือครองหุน้ในบริษทั  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

: -ไม่มี- 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 5 ปี  ย ้อนหลัง 
และ/หรือ ต ำแหน่งท่ีส ำคญั 

: ปี 2560 – ปัจจุบนั    รองอธิกำรบดี มหำวทิยำลยัศรีปทุม 
ปี 2559 – ปัจจุบนั    กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
                                บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ำกดั (มหำชน) 
ปี 2556 – ปัจจุบนั    กรรมกำร บริษทั เพรสซิเดน้ท ์ออโตโมบิล 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4. 

 
 

 

 

 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรใน
กิจกำรอ่ืน 
(ค) กิจกำรอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 
 
: 

 
 
(จ ำนวน 1 กิจกำร) 
- กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ำกดั (มหำชน) 
(ง) กิจกำรอ่ืนท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน : (จ ำนวน 1 กิจกำร) 

- กรรมกำร บริษทั เพรสซิเดน้ท ์ออโตโมบิล จ ำกดั  
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรใน
กิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 

: ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรดงักล่ำว 

คุณสมบติัตอ้งหำ้ม : 1. ไม่มีประวติักำรกระท ำควำมผิดอำญำในควำมผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท ำ
โดยทุจริต 

2. ไม่มีประวติักำรท ำรำยกำรท่ีอำจเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทัใน
รอบปีท่ีผำ่นมำ 

กำรเขำ้ร่วมประชุมปี 2561 : 1.   เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  5/5 คร้ัง  
2. เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 คร้ัง 
3. เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 2/2 คร้ัง 
4. เขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 1/1 คร้ัง  



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4. 

 
 

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
ล าดบัที ่3.  

 
นายมาร์ค ด.ี เรมีจาน 
อายุ 52 ปี  
ต ำแหน่ง : กรรมกำรอิสระ กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
สัญชำติ : อเมริกนั 
วนัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร : 3 มีนำคม 2552  

(ด ำรงต ำแหน่งจนถึงเดือนเมษำยน 2562 เป็นเวลำ 10 ปี 1 เดือน) หำกไดรั้บเลือกเขำ้
ด ำรงต ำแหน่งอีกคร้ัง จะด ำรงต ำแหน่งจนครบวำระน้ี รวมเป็นเวลำ 13 ปี 1 เดือน 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัว 
ระหวำ่งกรรมกำรดว้ยกนั 

: ไม่มี 

คุณวฒิุกำรศึกษำ / ประวติักำรอบรม : - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงิน 
The Wharton School, University of Pennsylvania, USA 
- ปริญญำตรี วศิวกรรมศำสตร์ สำขำเคร่ืองจกัรกล 

Massachusetts Institute of Technology, USA 
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร : - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 65/2007  

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 207/2015  

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
กำรถือครองหุน้ในบริษทั  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

: จ ำนวน 414,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วน 0.05 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 5 ปี  ย ้อนหลัง 
และ/หรือ ต ำแหน่งท่ีส ำคญั 

: ปี 2550 – ปัจจุบนั   กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 
                               บริษทั บิวเดอร์สมำร์ท จ ำกดั (มหำชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรใน
กิจกำรอ่ืน 
(ก) กิจกำรอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 
 
: 

 
 
(จ ำนวน 1 กิจกำร) 
- กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษทั บิวเดอร์สมำร์ท จ ำกดั (มหำชน) 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4. 

 
 

 

(ข) กิจกำรอ่ืนท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน : (จ ำนวน 1 กิจกำร) 
- ผูอ้  ำนวยกำรดำ้นกำรเงิน บริษทั ยำนนำ เวนเจอร์ จ ำกดั  

กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรใน
กิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 

: ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรดงักล่ำว 

คุณสมบติัตอ้งหำ้ม : 1. ไม่มีประวติักำรกระท ำควำมผิดอำญำในควำมผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท ำ
โดยทุจริต 

2. ไม่มีประวติักำรท ำรำยกำรท่ีอำจเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทัใน
รอบปีท่ีผำ่นมำ 

กำรเขำ้ร่วมประชุมปี 2561 : 1.  เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  4/5 คร้ัง  
2. เขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 1/1 คร้ัง  



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4. 

 
 

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
ล าดบัที ่4.  

 
นางสาวคู เมน ไว 
อายุ  45 ปี  
ต ำแหน่ง : กรรมกำร กรรมกำรบริหำร 
สัญชำติ : องักฤษ 
วนัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร : 3 มีนำคม 2552  

(ด ำรงต ำแหน่งจนถึงเดือนเมษำยน 2562 เป็นเวลำ 10 ปี 1 เดือน) หำกไดรั้บเลือกเขำ้
ด ำรงต ำแหน่งอีกคร้ัง จะด ำรงต ำแหน่งจนครบวำระน้ี รวมเป็นเวลำ 13 ปี 1 เดือน 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัว 
ระหวำ่งกรรมกำรดว้ยกนั 

: ภรรยำของนำยอนำวิล จิรธรรมศิริ 

คุณวฒิุกำรศึกษำ / ประวติักำรอบรม : - ปริญญำตรี สำขำบญัชี 
London Chamber of Commerce and Industry, United Kingdom 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร : - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004  
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

กำรถือครองหุน้ในบริษทั  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

: จ ำนวน 40,500,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วน 5.06 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 5 ปี  ย ้อนหลัง 
และ/หรือ ต ำแหน่งท่ีส ำคญั 

: ปี 2557 – ปัจจุบนั   กรรมกำร บริษทั เชำว ์เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) 
ปี 2557 – ปัจจุบนั   กรรมกำร บริษทั เกนกิ ซูชิ บำงกะปิ จ ำกดั 
ปี 2557 – ปัจจุบนั   กรรมกำร บริษทั เซน-เรียว นิฮอนมูระ จ ำกดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรใน
กิจกำรอ่ืน 
(ก) กิจกำรอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 
 
: 

 
 
- ไม่มี 

(ข) กิจกำรอ่ืนท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน : (จ ำนวน 3 กิจกำร) 
- กรรมกำร บริษทั เชำว ์เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน)  
- กรรมกำร บริษทั เกนกิ ซูชิ บำงกะปิ จ ำกดั 
- กรรมกำร บริษทั เซน-เรียว นิฮอนมูระ จ ำกดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรใน
กิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำง

: ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรดงักล่ำว 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4. 

 
 

 

 

ผลประโยชน์ต่อบริษทั 

คุณสมบติัตอ้งหำ้ม : 1. ไม่มีประวติักำรกระท ำควำมผิดอำญำในควำมผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท ำ
โดยทุจริต 

2. ไม่มีประวติักำรท ำรำยกำรท่ีอำจเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทัใน
รอบปีท่ีผำ่นมำ 

กำรเขำ้ร่วมประชุมปี 2561 : 1. เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  4/5 คร้ัง  
2. เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 13/13 คร้ัง 
3. เขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 1/1 คร้ัง  


