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รายละเอยีดกรรมการอิสระทีเ่สนอใหเปนผูรับมอบฉนัทะของผูถือหุน 
ลําดับท่ี 1 
ช่ือ – สกุล : ผูชวยศาสตราจารย กัลยาภรณ  ปานมะเริง 
ตําแหนง : กรรมการอสิระ 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 60 ป  

จํานวนหุนที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวของ 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555) : -ไมมี- 

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท    พัฒนาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manao, USA 
ปริญญาตรี               บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 
ประกาศนียบัตรผูบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุนที่ 8) ทบวงมหาวิทยาลัย 

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ : ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 28/0004) 
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 13/2006) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางาน : กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
ป 2554-ปจจุบัน       ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ป 2552-ปจจุบัน       กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
                                 กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

                          บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จาํกดั (มหาชน) 
กิจกการท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน 
ป 2554-ปจจุบัน        ผูชวยอธิการบดดีานแผนและประกันคุณภาพ 

                           มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ป 2551-ปจจุบัน        ผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
                                  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 
ป 2548-ปจจุบัน        ผูออกแบบระบบบัญชี 
                                  กลุมบริษัทโบนันซา  
ป 2547-ปจจุบัน        ผูตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 
                                 สํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา 
ป 2545-ปจจุบัน        ผูออกแบบระบบบัญชี 
                                 บริษัท ทุงคาคอนกรตี จํากดั 
ป 2544-ปจจุบัน        ที่ปรึกษาดานการบัญชีและการเงิน เลขที่ ปษ.2310 
                                  กระทรวงการคลัง 
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ป 2543-ปจจุบัน       คณะกรรมการฝายการเงินและเหรัญญิก 
                                 สโมสรเอธานอล ไบโอดีเซลประเทศไทย 
ป 2542-2554            คณบดีคณะบัญชี 
                                 มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ป 2549-2552            ที่ปรึกษาดานการบัญช-ีการเงิน 
                                 บริษัท มิตซู มุกดาหาร มอเตอร จํากดั 
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            คณะกรรมการพัฒนาหลกัสตูรบัญชีบัณฑิต (ตอเน่ือง) 
                                 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

  
สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังน้ี 
 เปนกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงกรรมการเน่ืองจากครบวาระ จึงถือไดวาเปนผูมีสวนไดสวนเสียธรรมดาในการพิจารณาวาระ

เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 
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รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน 
ลําดับท่ี 2 
ช่ือ – สกุล : รองศาสตราจารย ดร.ณงค อยูถนอม 
ตําแหนง : กรรมการอสิระ 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 71 ป  

จํานวนหุนที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวของ 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555) : -ไมมี- 

วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก (EE) Missouri University of Science and Technology, USA 
ปริญญาโท (EE) Stanford University, USA 
ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟา) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Certificate in Regulatory Economics and Processes, University of Florida, USA 
Certificate in Telecommunications Southern Alberta Institute of Technology, Canada 

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ 
: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 79/2009) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณการทํางาน : กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

ป 2552-ปจจุบัน        รองประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 
                                  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

                           บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จาํกดั (มหาชน) 
 

  กิจการที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
ป 2549-2555            ประธานอนุกรรมการมาตรฐาน 
                                 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ 
                                  กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
ป 2546-ปจจุบัน         รองอธิการบด ี
                                   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ป 2546-ปจจุบัน         ผูตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 
                                   สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา 
ป 2546-ปจจุบัน         ประธานผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
                                   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 
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กิจการท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน 
ป 2546-ปจจุบัน        กรรมการ 
                                  บริษัท เอสพียูนิเสอรช จํากดั  
ป 2549-2553             ประธานกรรมการมาตรฐาน 
                                  สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
ป 2549-2553             คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท 
                                  สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
ป 2549-2552             คณะกรรมการมาตรฐาน 
                                  สภาวิศวกร 
ป 2545-2551             คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
                                  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ป 2549                      สมาชิกสมชัชาแหงชาต ิ
 

สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังน้ี 
 เปนกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือไดวาเปนผูมีสวนไดสวนเสียธรรมดาในการพิจารณา

วาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 
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รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน 
ลําดับท่ี 3 
ช่ือ – สกุล : นายนภปฎล เจสนั จิรสันติ์ 
ตําแหนง : กรรมการอสิระ 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 42 ป  

จํานวนหุนที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวของ 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555) : -ไมมี- 

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท    Business Economics, Bentley Graduate School of Business, Massachusetts, 
USA 

ปริญญาโท     บริหารธุรกิจ St. Louis University, USA 
ปริญญาตรี     บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ 
: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 78/2009) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณการทํางาน : กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

ป 2552-ปจจุบัน       กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ 
                           บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จาํกดั (มหาชน) 

กิจการที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
ป 2550-ปจจุบัน         กรรมการ 
                                   บริษัท เมอรคิวรี่ ไนน จํากัด 
ป 2547-ปจจุบัน         กรรมการและกรรมการผูจดัการ 
                                   บริษัท พีเอ็มดี พลัส จํากดั 
ป 2547-ปจจุบัน         กรรมการ 
                                   บริษัท คราฟทแมน เรคคอรด จํากดั 
ป 2545-ปจจุบัน         กรรมการ 
                                   บริษัท เรโวลิก เทค จํากัด 
ป 2550-2553             กรรมการ 
                                   บริษัท บริหารจดัการทรัพยสินทางปญญา จํากดั 
 

สวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี 
                     -ไมมี- 
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รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน 
ลําดับท่ี 4 
ช่ือ – สกุล : นายกณวรรธน อรัญ 
ตําแหนง : กรรมการอสิระ 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 46 ป  

จํานวนหุนที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวของ 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555) : -ไมมี- 

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท    นิติศาสตร สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
ปริญญาโท    บริหารธุรกิจ สาขาบริหารองคการและการจัดการ มหาวิทยาลัยศรปีทุม 
ปริญญาตรี    นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางบัญชีและภาษีอากรชัน้สูง ศาลภาษีอากรกลาง   

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ 
: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 78/2009) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณการทํางาน : กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

ป 2554-ปจจุบัน        กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ป 2552-ปจจุบัน        กรรมการ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

                           บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จาํกดั (มหาชน) 
กิจการที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
ป 2546-ปจจุบัน         หัวหนาสํานักงานทนายความและที่ปรกึษากฎหมาย 
                                  สํานักงานกฎหมาย เค แอนด พารทเนอร 
ป 2546-ปจจุบัน         กรรรมการและกรรมการผูจัดการ 
                                   บริษัท เค แอนด พารทเนอร จํากดั  

สวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี 
                     -ไมมี- 
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นิยามกรรมการอิสระของบรษิัท 

 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ หรือกลุมของผูถือหุนรายใหญ และมีคุณสมบัติ ดังน้ี  

1) ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแยง โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย 

2) ไมเปนหรือไมเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจาง/ที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา/ผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

3) ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะท่ีเปนบิดามารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมทั้งคูสมรส
ของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทหรือบริษัทยอย 

4) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในลักษณะที่อาจเปน
การขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ 
หรือผูบริหารของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

5) ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือ
หุนรายใหญของบริษัท 

6) ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางอิสระได 

หมายเหตุ    บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุนของกรรมการอิสระตามขอ 1) ไวเขมกวา
ขอกําหนดข้ันต่ําของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งกําหนดการถือหุนไมเกินรอยละ 1 

 


