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ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถ ือห ุ้น 
ลาํดับท ี่ 1. 

 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อ  – สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์  ปานมะเริง 

ตาํแหน่ง : 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

สัญชาต  ิ : ไทย 

อายุ : 64 ปี  
จาํนวนหุ้นท ี่ถอืในบริษัท  บริษัท
ในเครือ  บริษัทร่วม หรือบริษัทท ี่
เกี่ยวข้อง (ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 
2559) 

: 

-ไมมี่- 

วุฒกิารศกึษา : - ปริญญาโท พฒันาศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
- Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manao, USA 
- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
- ประกาศนียบตัรผู้บริหารมหาวิทยาลยัระดบัสงู (รุ่นท่ี 8) ทบวงมหาวิทยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าที่
กรรมการ  

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

ประสบการณ์การทาํงาน : กจิการอื่นท ี่เป็นบริษัทจดทะเบียน  -ไมมี่- 
กจิกการอื่นท ี่มใิช่บริษัทจดทะเบียน  
2556-ปัจจบุนั     กรรมการ บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดสัทรีส์ จํากดั 
2554-ปัจจบุนั     ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกนัคณุภาพ 

                    มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
2551-ปัจจบุนั     ผู้ตรวจประเมินคณุภาพภายใน 
                          สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) 
2548-ปัจจบุนั     ผู้ออกแบบระบบบญัชี กลุม่บริษัทโบนนัซา่  
2547-ปัจจบุนั     ผู้ตรวจประเมินคณุภาพภายนอก 
                         สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 
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2545-ปัจจบุนั     ผู้ออกแบบระบบบญัชี บริษัท ทุ่งคาคอนกรีต จํากดั 
2543-ปัจจบุนั     คณะกรรมการฝ่ายการเงินและเหรัญญิก 
                         สโมสรเอธานอล ไบโอดีเซลประเทศไทย 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ  : มีสว่นได้เสียในวาระท่ี 7 (พิจารณาอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการสําหรับปี 2560)  

รายละเอ ียดกรรมการอสิระท ี่เสนอให้เป็นผู้ร ับมอบฉันทะของผู้ถ ือห ุ้น 
ลาํดับท ี่ 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อ  – สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.ณงค์ อยูถ่นอม 

ตาํแหน่ง : 
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

สัญชาต  ิ : ไทย 

อายุ : 74 ปี  
จาํนวนหุ้นท ี่ถอืในบริษัท  บริษัท
ในเครือ  บริษัทร่วม หรือบริษัทท ี่
เกี่ยวข้อง (ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 
2559) 

: 

-ไมมี่- 

วุฒกิารศกึษา : - ปริญญาเอก (EE) Missouri University of Science and Technology, USA 
- ปริญญาโท (EE) Stanford University, USA 
- ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟา้) เกียรตินิยมอนัดบัหนึง่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- Certificate in Regulatory Economics and Processes, University of Florida, USA 
- Certificate in Telecommunications Southern Alberta Institute of Technology, 

CA  
ก า ร อ บ ร ม บ ท บ า ท ห น้ า ที่
กรรมการ  

: - ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 79/2009) 
     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ประสบการณ์การทาํงาน : กจิการอื่นท ี่เป็นบริษัทจดทะเบียน   -ไมมี่- 

 : กจิการที่มใิช่บริษัทจดทะเบียน  
2555-ปัจจบุนั       นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฎักาญจนบรีุ 
2549-2555           ประธานอนกุรรมการมาตรฐาน 
                            สํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ 
                            กิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 
2546 -ปัจจบุนั      รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
2546 -ปัจจบุนั      ผู้ตรวจประเมินคณุภาพภายนอก, สํานกังานรับรองมาตรฐานและ 
                            ประเมินคณุภาพการศกึษา 
2546  -ปัจจบุนั     ประธานผู้ตรวจประเมินคณุภาพภายใน 
                            สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)  
 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ  : มีส่วนได้เสียในวาระท่ี 7 (พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการสําหรับปี 
2560)  


