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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

   
รองศาสตราจารย ์กลัยาภรณ์ ปานมะเริง 
อาย ุ67 ปี 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
สัญชาติ : ไทย 
ที่อยู ่ : บริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทร้ี จ ากดั (มหาชน)  

เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 
แขวางคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวติัการอบรม : - ปริญญาโท พฒันศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
- ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
- หลกัสูตร Certificate Visiting Colleague Program,  

University of Hawaii at Manao, USA  
- หลกัสูตรผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัระดบัสูง (รุ่นที่ 8) ทบวงมหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 13/2006  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การถือครองหุน้ในบริษทั  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

: -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารใน
กิจการอื่น 
(ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

 
 
: 

 
 
(จ านวน 1 กิจการ) 
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ากดั (มหาชน) 
(ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน : (จ านวน 1 กิจการ) 

- กรรมการ บริษทั เพรสซิเดน้ท ์ออโตโมบิล จ ากดั  
การมี/ไม่มี ส่วนไดเ้สียพิเศษ : ไม่มี  
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 
รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์อยูถ่นอม 
อาย ุ77 ปี  

ต าแหน่ง : รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  

สัญชาติ : ไทย 
ที่อยู ่ :  บริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทร้ี จ ากดั (มหาชน)  

เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยนิูต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 
แขวางคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวติัการอบรม : - ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
Missouri University of Science and Technology, USA 
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Stanford University, USA 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
- หลกัสูตร Certificate in Regulatory Economics and Processes University of 

Florida, USA 
- หลกัสูตร Certificate in Telecommunications Southern Alberta Institute of 

Technology, Canada 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การถือครองหุน้ในบริษทั  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

: -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารใน
กิจการอื่น 
(ค) กิจการอื่นที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

 
 
: 

 
 
-ไม่มี- 

(ง) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน : (จ านวน 1 กิจการ) 
- กรรมการ บริษทั เอสพียนิูเสอร์ช จ ากดั 

การมี/ไม่มี ส่วนไดเ้สียพิเศษ : ไม่มี 
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คุณสมบติัของกรรมการอิสระ 
1. คณะกรรมการบริษัทไดก้  าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต ่าของประกาศกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี

เกี่ยวขอ้ง ดงัน้ี  
2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เกี่ยวขอ้งของกรรมการตรวจสอบรายนั้นๆ ดว้ย 
3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ เว ้นแต่จะได้พน้จากการมีลักษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี  

4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย  

5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะที่อาจ
เป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ 
หรือผูบ้ริหารของผูท้ี่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกี่ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้ืม 
ค  ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลท าให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ี
ท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่า
กว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม  แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ี
เกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ราย
ใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจาก บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผู ้
ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู ้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผูจ้ดัการ ของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

8. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้ือหุน้ซ่ึงเป็นผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
10. ไม่เป็นกรรมการที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 


