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ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ือหุ้น 
ล าดบัท่ี 1. 

 
 

ชื่อ – สกุล : รองศาสตราจารย ์กลัยาภรณ์  ปานมะเรงิ 

ต าแหน่ง : 
กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

สญัชาต ิ : ไทย 

อาย ุ : 65 ปี  

จ านวนหุน้ทีถ่อืในบรษิทั บรษิทัใน
เครอื บรษิทัรว่ม หรอืบรษิทัที่
เกีย่วขอ้ง (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2560) 

: 

-ไมม่-ี 

วฒุกิารศกึษา : - ปรญิญาโท พฒันาศาสตรม์หาบณัฑติ (บรหิารธุรกจิ) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร
ศาสตร ์ 
- Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manao, USA 
- ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
- ประกาศนียบตัรผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัระดบัสงู (รุน่ที ่8) ทบวงมหาวทิยาลยั 

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

ประสบการณ์การท างาน : กจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน -ไมม่-ี 
กจิการอื่นทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน 
2560-ปัจจุบนั     รองอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัศรปีทุม 
2556-ปัจจุบนั     กรรมการ บรษิทั เพรสซเิดน้ท ์ออโตโมบลิ อนิดสัทรสี ์จ ากดั 
2551-ปัจจุบนั     ผูต้รวจประเมนิคุณภาพภายใน 
                      ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 
2547-ปัจจุบนั     ผูต้รวจประเมนิคุณภาพภายนอก 
                      ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา 
2543-ปัจจุบนั     คณะกรรมการฝ่ายการเงนิและเหรญัญกิ 
                      สโมสรเอธานอล ไบโอดเีซลประเทศไทย 

การมสีว่นไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอ : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรบัปี 
2561)  



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7 
 

 

 
 

 

รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีเสนอให้เป็นผูร้บัมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น 
ล าดบัท่ี 2. 

 
 

ชื่อ – สกุล : รองศาสตราจารย ์ดร.ณงค ์อยูถ่นอม 

ต าแหน่ง : 
กรรมการอสิระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

สญัชาต ิ : ไทย 

อาย ุ : 75 ปี  

จ านวนหุน้ทีถ่อืในบรษิทั บรษิทัใน
เครอื บรษิทัรว่ม หรอืบรษิทัที่
เกีย่วขอ้ง (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2560) 

: 

-ไมม่-ี 

วฒุกิารศกึษา : - ปรญิญาเอก (EE) Missouri University of Science and Technology, USA 
- ปรญิญาโท (EE) Stanford University, USA 
- ปรญิญาตร ี(วศิวกรรมไฟฟ้า) เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- Certificate in Regulatory Economics and Processes, University of Florida, USA 
- Certificate in Telecommunications Southern Alberta Institute of Technology, CA  

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ : - ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 79/2009), IOD 
ประสบการณ์การท างาน : กจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน  -ไมม่-ี 

 : กจิการทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน 
2555 - ปัจจุบนั    นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฎักาญจนบุร ี
2546 – ปัจจุบนั   รองอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัศรปีทุม 
2546 – ปัจจุบนั   ผูต้รวจประเมนิคุณภาพภายนอก, ส านกังานรบัรองมาตรฐาน 
                       และประเมนิคุณภาพการศกึษา 
2546 - ปัจจุบนั    ประธานผูต้รวจประเมนิคุณภาพภายใน, ส านกังานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา (สกอ.)  
การมสีว่นไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอ : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรบัปี 

2561)  
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คณุสมบติักรรมการอิสระของบริษทั 
 กรรมการอิสระ หมายถงึ กรรมการทีเ่ป็นอสิระจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื กลุม่ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และมคีุณสมบตั ิดงัน้ี  

1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืนิตบิุคคล
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการตรวจสอบรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคุม
ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปี  

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น บดิามารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทัง้คูส่มรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็น
ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย  

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ใน
ลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ หรอืผูบ้รหิารของผูท้ี่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิติ
บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีักษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี รวมถงึการท ารายการทางการ
คา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการ
ให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กู้ยมื ค ้าประกนั การให้สนิทรพัย์เป็ นหลกัประกนัหน้ีสนิ รวมถึง
พฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลท าใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหน้ีที่ตอ้งช าระต่ออกีฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของ
สนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธขิองบรษิัท หรอืตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้น้ี การค านวณภาระหน้ี
ดงักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม  แต่ในการพจิารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหน้ีทีเ่กดิขึน้ใน
ระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ และไมเ่ป็นผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของส านกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีอง
บรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งสงักดัอยู่ เวน้แต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปี 

 6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึ่ ง
ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจาก บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้  
ทัง้น้ี ในกรณีที่ผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบิุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ 
ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อย
กวา่สองปีก่อนวนัทีย่ืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

8. ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
10. ไมเ่ป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย หรอืบรษิทัยอ่ยล าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
 

นิยามกรรมการอสิระดงักล่าวขา้งตน้เทา่กบัขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  


