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ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉั
ประกอบการมอบฉันทะของผู้ ถอื หุ้น
ลําดับที 1
ชือ – สกุล
ตําแหน่ ง

: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริ ง
: กรรมการอิสระ

สั ญชาติ

: ไทย

อายุ
: 61 ปี
จํานวนหุ้ นทีถือในบริษทั บริษัทในเครือ บริษัทร่ วม หรือบริษัททีเกียวข้อง
(ณ วันที 31 ธันวาคม 2556)
วุฒิการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าทีกรรมการ

ประสบการณ์ การทํางาน

: -ไม่มี: ปริ ญญาโท พัฒนาศาสตร์มหาบัณฑิต (บริ หารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manao, USA
ปริ ญญาตรี บัญชีบณั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ประกาศนียบัตรผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุ่ นทีK 8) ทบวงมหาวิทยาลัย
: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 28/0004)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 13/2006)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
: กิจการทีเป็ นบริษัทจดทะเบียน
ปี 2554-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการบริ หารความเสีK ยง
ปี 2552-ปัจจุบนั
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรีX จํากัด (มหาชน)
กิจกการทีมิใช่ บริษัทจดทะเบียน
ปี 2556-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรี ส์ จํากัด
ปี 2554-ปัจจุบนั
ผูช้ ่วยอธิการบดีดา้ นแผนและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ปี 2551-ปัจจุบนั
ผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายใน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปี 2548-ปัจจุบนั
ผูอ้ อกแบบระบบบัญชี
กลุ่มบริ ษทั โบนันซ่า
ปี 2547-ปัจจุบนั
ผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายนอก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ
ฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ปี 2545-ปัจจุบนั
ผูอ้ อกแบบระบบบัญชี
บริ ษทั ทุ่งคาคอนกรี ต จํากัด
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ปี 2544-ปัจจุบนั
ปี 2543-ปัจจุบนั
ปี 2542-2554
ปี 2549-2552
ปี 2548-2552
ปี 2549-2550
ปี 2545-2549

ทีKปรึ กษาด้านการบัญชีและการเงิน เลขทีK ปษ.2310
กระทรวงการคลัง
คณะกรรมการฝ่ ายการเงินและเหรัญญิก
สโมสรเอธานอล ไบโอดีเซลประเทศไทย
คณบดีคณะบัญชี
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ทีKปรึ กษาด้านการบัญชี-การเงิน
บริ ษทั มิตซู มุกดาหาร มอเตอร์ จํากัด
ทีKปรึ กษาด้านการบัญชี-การเงิน
บริ ษทั นาริ อินโฟ จํากัด
Advisory for Accounting and Tax Planning, Asia Region, Camp
Dresser & Mckee International, Inc. (Thailand Branch)
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (ต่อเนืKอง)
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ส่ วนได้ เสี ยในวาระทีเสนอในการประชุมครั;งนี;
-ไม่มี-
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รายละเอียดกรรมการอิสระทีเสนอให้ เป็ นผู้ รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้ น
ลําดับที 2
ชือ – สกุล
ตําแหน่ ง

: รองศาสตราจารย์ ดร.ณงค์ อยูถ่ นอม
: กรรมการอิสระ

สั ญชาติ

: ไทย

อายุ
: 72 ปี
จํานวนหุ้นทีถือในบริษทั บริษัทในเครือ บริษัทร่ วม หรือบริษัททีเกียวข้ อง
(ณ วันที 31 ธันวาคม 2556)
วุฒิการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าทีกรรมการ
ประสบการณ์ การทํางาน

: -ไม่มีEE) Missouri University of Science and Technology, USA
: ปริ ญญาเอก (EE)
ปริ ญญาโท (EE) Stanford University, USA
ปริ ญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้ า) เกียรตินิยมอันดับหนึKง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Certificate in Regulatory Economics and Processes, University of Florida, USA
Certificate in Telecommunications Southern Alberta Institute of Technology, Canada
: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 79/2009)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
: กิจการทีเป็ นบริษัทจดทะเบียน
ปี 2552-ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรีX จํากัด (มหาชน)
กิจการทีมิใช่ บริษัทจดทะเบียน
ปี 2549-2555
ประธานอนุกรรมการมาตรฐาน
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ปี 2546-ปัจจุบนั
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ปี 2546-ปัจจุบนั
ผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายนอก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ปี 2546-ปัปัจจุบนั
ประธานผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายใน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปี 2546-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั เอสพียนู ิเสอร์ช จํากัด
ปี 2549-2553
ประธานกรรมการมาตรฐาน
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ปี 2549-2553
ปี 2549-2552
ปี 2545-2551
ปี 2549

คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
คณะกรรมการมาตรฐาน
สภาวิศวกร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ

ส่ วนได้ เสี ยในวาระทีเสนอในการประชุมครั;งนี;
-ไม่มี-
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คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการทีKเป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อกลุ่มของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และมีคุณสมบัติ ดังนีX
1) ถือหุ ้นไม่เกิ นร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ทีKมีสิทธิ ออกเสี ยงทัXงหมดในบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติ
บุคคลทีKอาจมีความขัดแย้ง โดยให้นบั รวมหุน้ ทีKถือโดยผูท้ ีKเกีKยวข้องด้วย
2) ไม่เป็ นหรื อไม่เ คยเป็ นกรรมการทีK มีส่วนร่ วมบริ หารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ทีKปรึ กษาทีKได้รับเงิ นเดื อนประจํา/ผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลทีKอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะทีKเป็ นบิดามารดา คู่สมรส พีKนอ้ ง และบุตร รวมทัXงคู่
สมรสของบุตร กับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลทีKจะได้รับการเสนอชืK อเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลทีKอาจมีความขัดแย้งในลักษณะทีKอาจ
เป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัXงไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ กรรมการซึK งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ หรื อผูบ้ ริ หารของผูท้ ีKมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลทีKอาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
5) ไม่เป็ นกรรมการทีKได้รับแต่งตัXงขึXนเพืKอเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึKงเป็ นผูเ้ กีKยวข้องกับผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
6) ไม่มีลกั ษณะอืKนใดทีKทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้
หมายเหตุ บริ ษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรีX จํากัด (มหาชน) ได้กาํ หนดคุณสมบัติเรืK องการถือหุน้ ของกรรมการอิสระตามข้อ 1) ไว้เข้ มกว่า
ข้อกําหนดขัXนตํKาของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึKงกําหนดการถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1
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