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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. 

รายชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง 
กรรมการอิสระ(1) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
 

อายุ  68 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ที่อยู ่  บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จ ากัด (มหาชน)  

เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

การถือหุ้น/สัดส่วนการถือหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 ตนเอง      : ไม่มี (2)  

 คู่สมรส     : ไม่มี  

 บุตร         : ไม่ม ี

 รวม         : ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ  ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2564 
 
หมายเหตุ:  
(1) คุณสมบัติของกรรการอิสระเป็นไปตามนิยามท่ีบริษัทฯ ก าหนด และสอดคล้องกับข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและประกาศของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(2) ข้อมูล ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 (Record Date) วันท่ี 18 มีนาคม 2564  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. 

รายชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม 
กรรมการอิสระ(1) 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
 

อายุ  78 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ที่อยู ่  บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จ ากัด (มหาชน)  

เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

การถือหุ้น/สัดส่วนการถือหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 ตนเอง      : ไม่มี (2)  

 คู่สมรส     : ไม่มี  

 บุตร         : ไม่ม ี

 รวม         : ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ  ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2564 
 
หมายเหตุ:  
(1) คุณสมบัติของกรรการอิสระเป็นไปตามนิยามท่ีบริษัทฯ ก าหนด และสอดคล้องกับข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและประกาศของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(2) ข้อมูล ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 (Record Date) วันท่ี 18 มีนาคม 2564  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. 

 
นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์ขัน้ต ่าของประกาศกรรมการก ากบัตลาด
ทนุท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการตรวจสอบรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส 
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมถึงการท า
รายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์
หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลท าให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีก
ฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ า
กว่า ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม  แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ



 

 

49 
 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. 

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ตรวจสอบ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท 
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

 


