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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
   

ขอมลูเบือ้งตนของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระและไดรับการเสนอชือ่กลับเขาดาํรงตาํแหนงใหม 
ลําดับท่ี 1. 
ช่ือ – สกุล : รองศาสตราจารย ดร.ณรงค อยูถนอม 
ตําแหนง : รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ                                                    

และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
สัญชาต ิ : ไทย 
อายุ : 71 ป  
ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางกรรมการดวยกัน 

: ไมมี 

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก Electrical Engineering, Missouri University of Science and 
Technology, USA  

การอบรมบทบาทและหนาท่ี
กรรมการ 

: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 79/2006) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการอิสระ 
หลักเกณฑ/วิธีการสรรหา : ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลว 
การถือครองหุนในบริษัท : -ไมมี- 

ประสบการณการทํางาน 
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
 
 
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
 

 
: 
 
 
: 
 

 
ป 2552-ปจจุบัน         รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ   

                            ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน                                
                            บริษัท เชาว สตีล อินดสัทรี้ จํากัด (มหาชน) 

ป 2549-2555              ประธานอนุกรรมการมาตรฐาน 
                                   สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน และ 
                                   กิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
ป 2551-ปจจุบัน         รองอธิการบด ี
                                   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ป 2546-ปจจุบัน         ผูตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 
                                   สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา 
ป 2546-ปจจุบัน         ประธานผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
                                   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 
ป 2546-ปจจุบัน         กรรมการ 
                                   บริษัท เอสพียูนิเสอรช จํากดั  
ป 2549-2553              ประธานกรรมการมาตรฐาน 
                                   สํานักงานคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
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ป 2549-2553              คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท 
                                   สํานักงานคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
ป 2549-2552              คณะกรรมการมาตรฐาน 
                                   สภาวิศวกร 
ป 2545-2551              คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
                                   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 ป 2549                       สมาชิกสมัชชาแหงชาต ิ

กิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

: -ไมมี-  

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ : 3 ป (วันที่ 3 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555)  

การเขารวมประชุมป 2555 : 1. การประชุมคณะกรรมการบรษิัท        4/4   คร้ัง 
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  7/7   ครั้ง 
3. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  1/1 ครั้ง 
4. การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555    1/1   ครั้ง 

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปยอนหลัง 

: 1. ไมเคยถูกพิพากษาวามีการกระทําความผดิทางอาญา 
2. ไมเคยถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถกูพิทักษทรัพย 

การมี/ไมมีสวนไดเสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2556 
  เปนกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงกรรมการเน่ืองจากครบวาระ จึงถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสียธรรมดาในการพิจารณาวาระ

เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหนงตามวาระ  
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ขอมลูเบือ้งตนของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระและไดรับการเสนอชือ่กลับเขาดาํรงตาํแหนงใหม 
ลําดับท่ี 2. 
ช่ือ – สกุล : ผูชวยศาสตราจารย กัลยาภรณ ปานมะเริง 
ตําแหนง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

สัญชาต ิ : ไทย 
อายุ : 60 ป 
ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางกรรมการดวยกัน 

: -ไมมี- 

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท               พัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  
                                 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)  
 

การอบรมบทบาทและหนาท่ี
กรรมการ 

: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 28/2004 
ประกาศนัยบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน 13/2006 
 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการอิสระ 
หลักเกณฑ/วิธีการสรรหา : ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลว 
การถือครองหุนในบริษัท : -ไมมี- 

ประสบการณการทํางาน 
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
 
 
 
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
 

 
: 
 
 
 
: 

 
ป 2554-ปจจุบัน         ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ป 2552-ปจจุบัน         กรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
                                   กรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน  

                             บริษัท เชาว สตีล อินดสัทรี้ จํากัด (มหาชน) 
ป 2554-ปจจุบัน         ผูชวยอธิการบดดีานแผนและประกันคุณภาพ 

                            มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ป 2551-ปจจุบัน        ผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
                                  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 
ป 2548-ปจจุบัน         ผูออกแบบระบบบัญชี 
                                   กลุมบริษัทโบนันซา  
ป 2547-ปจจุบัน         ผูตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 
                                   สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา 
ป 2545-ปจจุบัน         ผูออกแบบระบบบัญชี 
                                   บริษัท ทุงคาคอนกรีต จํากดั 
ป 2544-ปจจุบัน         ที่ปรึกษาดานการบัญชีและการเงิน เลขท่ี ปษ.2310 
                                  กระทรวงการคลัง 
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ป 2543-ปจจุบัน        คณะกรรมการฝายการเงินและเหรัญญิก 
                                  สโมสรเอธานอล ไบโอดีเซลประเทศไทย 
ป 2542-2554             คณบดีคณะบัญชี 
                                  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ป 2549-2552             ที่ปรึกษาดานการบัญช-ีการเงิน 
                                  บริษัท มิตซู มุกดาหาร มอเตอร จํากัด 
ป 2548-2552             ที่ปรึกษาดานการบัญช-ีการเงิน 
                                  บริษัท นาริ อินโฟ จํากัด 
ป 2549-2550             Advisory for Accounting and Tax Planning, Asia Region, Camp 

Dresser & Mckee International, Inc. (Thailand Branch) 
ป 2545-2549             คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ตอเน่ือง) 
                                  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

 

กิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

: -ไมมี-  

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ : 3 ป (วันที่ 3 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555)  

การเขารวมประชุมป 2555 : 1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท        4/4   คร้ัง 
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  7/7   ครั้ง 
3. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 8/8 ครั้ง 
4. การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555    1/1   ครั้ง 

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปยอนหลัง 

: 1. ไมเคยถูกพิพากษาวามีการกระทําความผดิทางอาญา 
2. ไมเคยถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถกูพิทักษทรัพย 

การมี/ไมมีสวนไดเสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2556 
  เปนกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงกรรมการเน่ืองจากครบวาระ จึงถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสียธรรมดาในการพิจารณาวาระ

เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหนงตามวาระ  
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ขอมลูเบือ้งตนของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระและไดรับการเสนอชือ่กลับเขาดาํรงตาํแหนงใหม 
ลําดับท่ี 3. 
ช่ือ – สกุล : นายมารค ดี. เรมีจาน 
ตําแหนง : กรรมการ 

สัญชาต ิ : อเมริกัน  
อายุ : 46 ป 
ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางกรรมการดวยกัน 

: -ไมมี- 

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท               บริหารธุรกจิ เกียรตินิยม (สาขาการเงิน)   
                                 University of Pennsylvania, USA  
 

การอบรมบทบาทและหนาท่ี
กรรมการ 

: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 65/2001 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการ 
หลักเกณฑ/วิธีการสรรหา : ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลว 
การถือครองหุนในบริษัท : -ไมมี- 

ประสบการณการทํางาน 
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
 
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
 

 
: 
 
: 

 
ป 2550 – ปจจุบัน   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
                                บริษัท บิวเดอรสมารท จาํกดั (มหาชน) 
ป 2555 – ปจจุบัน   ผูรวมกอตั้งและผูอํานวยการฝายการเงิน 
                               กลุมบริษัท คีรี แทรแวล  
 

กิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

: -ไมมี-  

จํานวนปที่เปนกรรมการ : 3 ป (วันที่ 3 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555)  

การเขารวมประชุมป 2555 : 1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท        3/4   คร้ัง 
2. การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555    1/1   ครั้ง 

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปยอนหลัง 

: 1. ไมเคยถูกพิพากษาวามีการกระทําความผดิทางอาญา 
2. ไมเคยถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถกูพิทักษทรัพย 

การมี/ไมมีสวนไดเสียในทุกระเบียบวาระท่ีพิจารณาในการประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2556 
  เปนกรรมการทีจ่ะตองออกจากตําแหนงกรรมการเน่ืองจากครบวาระ จึงถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสียธรรมดาในการพิจารณาวาระ

เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหนงตามวาระ  


