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ส่ิงท่ีส'งมาด+วย 7. 

รายช่ือและรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทเพ่ือประกอบการมอบฉันทะของผู+ถือหุ+น  

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารยJ กัลยาภรณJ ปานมะเริง 

กรรมการอิสระ(1) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

และกรรมการสรรหาและกำหนดค>าตอบแทน  
 

อายุ  69 ปB 

สัญชาติ ไทย 

ท่ีอยู' • บริษัท เชาวG สตีล อินดัสทร้ี จำกัด (มหาชน)  

เลขท่ี 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอรG 2 ช้ัน 10 ถนนพระราม 4 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

การถือหุ+น/สัดส'วนการถือหุ+น 

ท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
• ตนเอง      : ไม>มี (2)  

• คู>สมรส     : ไม>มี  

• บุตร         : ไม>มี 

• รวม         : ไม>มี 

การมีส'วนได+เสียพิเศษในวาระท่ีเสนอ • *ไม>มีส>วนไดXเสียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผูXถือหุXน

ประจำปB 2565 

**เป̂นกรรมการท่ีครบวาระและคณะกรรมการเสนอใหXกลับเขXามา

ดำรงตำแหน>งกรรมการอีกวาระหน่ึง  

หมายเหต:ุ  
(1) คุณสมบัติของกรรการอิสระเป3นไปตามนิยามที่บริษัทฯ กำหนด และสอดคลBองกับขBอกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศของ

ตลาดหลักทรัพยEแหFงประเทศไทย 
(2) ขBอมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผูBถือหุBนที่มีสิทธเิขBารFวมประชุมสามัญผูBถือหุBน ประจำปP 2565 (Record Date) วันที่ 18 มีนาคม 2565 



 

 

55 

 

 

ส่ิงท่ีส'งมาด+วย 7. 

รายช่ือและรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทเพ่ือประกอบการมอบฉันทะของผู+ถือหุ+น  

 

นายกณวรรธนJ อรัญ 

กรรมการอิสระ(1) 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรบริหารความเส่ียง  

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 
 

อายุ  55 ปB 

สัญชาติ ไทย 

ท่ีอยู' • บริษัท เชาวG สตีล อินดัสทร้ี จำกัด (มหาชน)  

เลขท่ี 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอรG 2 ช้ัน 10 ถนนพระราม 4 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

การถือหุ+น/สัดส'วนการถือหุ+น 

ท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
• ตนเอง      : ไม>มี (2)  

• คู>สมรส     : ไม>มี  

• บุตร         : ไม>มี 

• รวม         : ไม>มี 

การมีส'วนได+เสียพิเศษในวาระท่ีเสนอ • *ไม>มีส>วนไดXเสียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผูXถือหุXน

ประจำปB 2565 

หมายเหต:ุ  
(1) คุณสมบัติของกรรการอิสระเป3นไปตามนิยามที่บริษัทฯ กำหนด และสอดคลBองกับขBอกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศของ

ตลาดหลักทรัพยEแหFงประเทศไทย 
(2) ขBอมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผูBถือหุBนที่มีสิทธิเขBารFวมประชุมสามัญผูBถือหุBน ประจำปP 2565 (Record Date) วันที่ 18 มีนาคม 2565 

 
 

นิยามของกรรมการอสิระของบริษัท 
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คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั ?นตํ@าของประกาศกรรมการกํากบัตลาด
ทนุที@เกี@ยวข้อง ดงันี ?  

1. ถือหุXนไม>เกินรXอยละหน่ึงของจำนวนหุXนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ> บริษัทย>อย บริษัทร>วม หรือนิติ

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยXง โดยใหXนับรวมการถือหุXนของผูXท่ีเก่ียวขXองของกรรมการตรวจสอบรายน้ันๆ ดXวย 

2. ไม>เป̂นหรือเคยเป̂นกรรมการท่ีมีส>วนร>วมบริหารงาน ลูกจXาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดXเงินเดือนประจำ หรือผูXมีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ> บริษัทย>อย บริษัทร>วม บริษัทย>อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยXง เวXน

แต>จะไดXพXนจากการมีลักษณะดังกล>าวมาแลXวไม>นXอยกว>าสองปB  

3. ไม>เป̂นบุคคลท่ีมีความสัมพันธGทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป̂น บิดามารดา คู>สมรส 

พ่ีนXอง และบุตร รวมท้ังคู>สมรสของบุตร ของผูXบริหาร ผูXถือหุXนรายใหญ> ผูXมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดXรับการ

เสนอใหXเป̂นผูXบริหารหรือผูXมีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย>อย  

4. ไม>มีหรือเคยมีความสัมพันธGทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ> บริษัทย>อย บริษัทร>วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยXง ใน

ลักษณะท่ีอาจเป̂นการขัดขวางการใชXวิจารณญาณอย>างอิสระของตน รวมท้ังไม>เป̂นหรือเคยเป̂นผูXถือหุXนรายใหญ> 

กรรมการซ่ึงไม>ใช>กรรมการอิสระ หรือผูXบริหารของผูXท่ีมีความสัมพันธGทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ> บริษัทย>อย บริษัท

ร>วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยXง เวXนแต>จะไดXพXนจากการมีลักษณะดังกล>าวมาแลXวไม>นXอยกว>า 2 ปB รวมถึงการทำ

รายการทางการคXาท่ีกระทำเป̂นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช>าหรือใหXเช>าอสังหาริมทรัพยG รายการเก่ียวกับสินทรัพยG

หรือบริการ หรือการใหXหรือรับความช>วยเหลือทางการเงิน ดXวยการรับหรือใหXกูXยืม ค้ำประกัน การใหXสินทรัพยGเป̂น

หลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณGอ่ืนทำนองเดียวกัน ซ่ึงเป̂นผลทำใหXบริษัทหรือคู>สัญญามีภาระหน้ีท่ีตXองชำระต>ออีก

ฝiายหน่ึง ต้ังแต>รXอยละ 3 ของสินทรัพยGท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือต้ังแต> 20 ลXานบาทข้ึนไป แลXวแต>จำนวนใดจะต่ำ

กว>า ท้ังน้ี การคำนวณภาระหน้ีดังกล>าวใหXเป̂นไปตามวิธีการคำนวณมูลค>าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว>าดXวยหลักเกณฑGในการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม  แต>ในการพิจารณาภาระหน้ี

ดังกล>าว ใหXนับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว>างหน่ึงปBก>อนวันท่ีมีความสัมพันธGทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม>เป̂นหรือเคยเป̂นผูXสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ> บริษัทย>อย บริษัทร>วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยXง และไม>

เป̂นผูXถือหุXนรายใหญ> กรรมการซ่ึงไม>ใช>กรรมการอิสระ ผูXบริหาร หรือหุXนส>วนผูXจัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซ่ึงมี

ผูXสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ> บริษัทย>อย บริษัทร>วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยXงสังกัดอยู> เวXนแต>จะไดXพXน

จากการมีลักษณะดังกล>าวมาแลXวไม>นXอยกว>าสองปB 

6. ไม>เป̂นหรือเคยเป̂นผูXใหXบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหXบริการเป̂นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ซ่ึงไดXรับค>าบริการเกินกว>า 2 ลXานบาทต>อปBจาก บริษัท บริษัทใหญ> บริษัทย>อย บริษัทร>วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแยXง  ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผูXใหXบริการทางวิชาชีพเป̂นนิติบุคคล ใหXรวมถึงการเป̂นผูXถือหุXนรายใหญ> กรรมการซ่ึงไม>ใช>

กรรมการอิสระ ผูXบริหาร หรือหุXนส>วนผูXจัดการ ของผูXใหXบริการทางวิชาชีพน้ันดXวย  เวXนแต>จะไดXพXนจากการมีลักษณะ

ดังกล>าวมาแลXวไม>นXอยกว>าสองปBก>อนวันท่ีย่ืนคำขออนุญาตต>อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก>อนวันท่ีไดXรับแต>งต้ังเป̂นกรรมการ

ตรวจสอบ 
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7. ไม>เป̂นกรรมการท่ีไดXรับการแต>งต้ังข้ึนเพ่ือเป̂นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูXถือหุXนรายใหญ> หรือผูXถือหุXนซ่ึงเป̂นผูXท่ี

เก่ียวขXองกับผูXถือหุXนรายใหญ>ของบริษัท 

8. ไม>มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำใหXไม>สามารถใหXความเห็นอย>างเป̂นอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัท 

9. ไม>เป̂นกรรมการท่ีไดXรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหXตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ> บริษัทย>อย 

บริษัทร>วม บริษัทย>อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยXง 

10. ไม>เป̂นกรรมการของบริษัทใหญ> บริษัทย>อย หรือบริษัทย>อยลำดับเดียวกันเฉพาะท่ีเป̂นบริษัทจดทะเบียน 

 


