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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที ่6 พจิารณาอนมุัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

  
ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการ 

แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 
ลําดับที่ 1. 
ชื่อ – สกุล : นายสงวนเกียรติ ลิ่มมโนมนต 
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง : กรรมการ 
ตําแหนงปจจุบนั : กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

อาย ุ : 36 ป  

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท  คณติศาสตรการเงิน, Boston University, USA 
ปริญญาโท คอมพวิเตอร, Boston University, USA 
ปริญญาตรี                บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร, 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
ปริญญาตรี                นิติศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ประกาศนียบัตรหลกัสูตรดานกฎหมายอินเตอรเน็ต, Harvard University, USA 
ประกาศนียบัตรตัวแทนสิทธิบัตร กรมทรัพยสินทางปญญา 
ประกาศนียบัตรทนายความผูเช่ียวชาญดานทรัพยสินทางปญญา ณ ศาลทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศ 
ประกาศนียบัตรผูเช่ียวชาญดานอนุญาโตตุลาการและการไกลเกลี่ยขอพิพาทเกีย่วกับคดี
ทรัพยสิน 

การอบรมบทบาทหนาที่
กรรมการ 

: ประกาศนียบัตร หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP 50/2006) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

การถือครองหุนในบริษัท 
(ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554) 

: ไมมีการถือหุน 

ประสบการณการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

: กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
ป 2552-ปจจุบัน         กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   

                           บริษัท เชาว สตีล อินดสัทร้ี จํากัด (มหาชน) 
ป 2548-ปจจุบัน         กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

                    บริษัท เมเจอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 
กิจการที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
ป 2550-ปจจุบัน        กรรมการ  

                          บริษัท บริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา จํากัด 
ป 2548-ปจจุบัน        คณะอนุกรมการเครื่องหมายการคา 

                          กระทรวงพาณิชย 
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ป 2548-ปจจุบัน        กรรมการและกรรมการผูจัดการ 
                   บริษัท มโนมนตเรียลเอสเตรท จํากัด 

ป 2543-ปจจุบัน        กรรมการและกรรมการผูจัดการ 
                   บริษัท สํานักกฎหมาย ลิ่วมโนมนต อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  

จํานวนปที่ดํารงตําแหนง
กรรมการ 

: 3 ป 

การเขารวมประชุมป 2554 :  การประชุมคณะกรรมการบริษัท        6/8   คร้ัง 

 การประชุมสามญัผูถือหุน  ป 2554    1/1   คร้ัง 
 
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการอ่ืนที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัทฯ 
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ขอมูลของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการ 
แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 

 

ลําดับที่ 2.   

ชื่อ – สกุล : นายอนาวิล  จิรธรรมศิริ 
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง : กรรมการ 

ตําแหนงปจจุบนั : 
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย่ง 

อาย ุ : 33 ป  

วุฒิการศึกษา :  Diploma International School Bangkok 
 State High School Equivalency Diploma 
 Risk Management Seminar & Workshop, ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 
 การตรวจสอบและการควบคุมคณุภาพภายในเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร, ธรรมนิติ

การบัญชี 

การอบรมบทบาทหนาที่
กรรมการ 

: ประกาศนียบัตร หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP 28/2004) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

การถือครองหุนในบริษัท 
(ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554) 

: 

448,500,000  หุน (สัดสวนรอยละ 56.06)  
(รวมการถือหุนของ น.ส.คู เมน ไว ภรรยาของนายอนาวิล จิรธรรมศิริ จํานวน  40,500,000 หุน 
สัดสวนรอยละ 5.06%)   

ประสบการณการทํางาน 
 
: 

 
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
ป 2554-ปจจุบัน         ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ป 2552-ปจจุบัน         กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ป 2551-ปจจุบัน         ประธานเจาหนาที่บริหาร 
ป 2551-2554             รักษาการกรรมการผูจัดการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

                    บริษัท เชาว สตีล อินดัสทร้ี จํากดั (มหาชน) 
กิจการที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
ป 2554-ปจจุบัน         กรรมการ  

                           บริษัท เวอเทค โลจิสตคิส เซอรวิส จํากัด 
ป 2553-ปจจุบัน          กรรมการ 
                                  สมาคมอตุสาหกรรมเหลก็ไทย 
ป 2553-ปจจุบัน          ท่ีปรึกษา 
                                  สมาคมการคาไทย-ยุโรป 
ป 2540-2550             กรรมการผูจัดการ 
                                  บริษัท จิวกี่ อุตสาหกรรมการทอ จํากัด 
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ป 2546-2550             กรรมการผูจัดการ 
                                  บริษัท เชาว สตีล อินดสัทร้ี จํากัด 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนง
กรรมการ 

: 3 ป 

การเขารวมประชุมป 2554 :  การประชุมคณะกรรมการบริหาร                  6/6    คร้ัง 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  4/5    คร้ัง 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท                   7/8    คร้ัง 

 การประชุมสามญัผูถือหุน  ป 2554              1/1     คร้ัง 
 
ผูที่ไดรับการเสนอช่ือนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการอ่ืนที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัทฯ 
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ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการ 
แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 

ลําดับที่ 3. 

 

 

 

 

ชื่อ – สกุล : นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ 
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง : กรรมการ 
ตําแหนงปจจุบนั : กรรมการ กรรมการบริหาร และผูอํานวยการฝายขายและการตลาด 

อาย ุ : 34 ป  

วุฒิการศึกษา :  Suffolk Sawyer School of Management, Suffolk University 
 Risk Management Seminar & Workshop, ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 

การอบรมบทบาทหนาที่
กรรมการ 

: ประกาศนียบัตร หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP 78/2009) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

การถือครองหุนในบริษัท 
(ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554) 

: 40,500,000  หุน (สัดสวนรอยละ 5.06) 

ประสบการณการทํางาน : กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
ป 2554-ปจจุบัน         กรรมการบริหาร 
ป 2552-ปจจุบัน         กรรมการ และผูอํานวยการฝายการขายและการตลาด 

ป 2551-2554            กรรมการบริหารความเสีย่ง 
                    บริษัท เชาว สตีล อินดัสทร้ี จํากดั (มหาชน) 

กิจการที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
ป 2543-2549            รองกรรมการผูจัดการ ฝายขายตางประเทศ 

                                  บริษัท จิวกี่ อุตสาหกรรมการทอ จํากัด           
จํานวนปที่ดํารงตําแหนง
กรรมการ 

: 3 ป 

การเขารวมประชุมป 2554 :  การประชุมคณะกรรมการบริหาร               3/6    คร้ัง 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท                4/8   คร้ัง 

 มีการประชุมสามัญผูถือหุน  ป 2554         1/1   คร้ัง 
 
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการอ่ืนที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัทฯ 
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ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการ 
แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 

ลําดับที่ 4. 

 

ชื่อ – สกุล : นางสาวคู เมน ไว 
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง : กรรมการ 
ตําแหนงปจจุบนั : กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจดัการ  

และผูอํานวยการฝายจัดซ้ือ 
อาย ุ : 38 ป  

วุฒิการศึกษา :  Book Keeping and Accountant, London Chamber of Commerce and Industry 
 Trading Practice Studies, Lee Wai Lee Technical Institute 
 Risk Management Seminar & Workshop, ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 

การอบรมบทบาทหนาที่
กรรมการ 

: ประกาศนียบัตร หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP 28/2004) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

การถือครองหุนในบริษัท 
(ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554) 

: 448,500,000  หุน (สัดสวนรอยละ 56.06)  
(รวมการถือหุนของนายอนาวิล จริธรรมศิริ สามีของ น.ส.คู เมน ไว จํานวน 408,000,000 หุน 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 51.00)  

ประสบการณการทํางาน 
 
 
 
 

: กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
ป 2554-ปจจุบัน        กรรมการบริหาร 
ป 2552-ปจจุบัน        กรรมการ รองกรรมการผูจัดการ และผูอํานวยการฝายจดัซื้อ 

ป 2551-2554            กรรมการบริหารความเสีย่ง 
                   บริษัท เชาว สตีล อินดัสทร้ี จํากดั (มหาชน) 

กิจการที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
ป 2546-2549            กรรมการ  

                          บริษัท เชาว อินเตอรเนช่ันแนลโฮลดิ้ง จํากดั 
ป 2545-2549            กรรมการและผูอํานวยการ 

                   บริษัท จิวกี่ อุตสาหกรรมการทอ จํากัด      
จํานวนปที่ดํารงตําแหนง
กรรมการ 

: 3 ป 

การเขารวมประชุมป 2554 :  การประชุมคณะกรรมการบริหาร                6/6    คร้ัง 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท                 7/8   คร้ัง 

 มีการประชุมสามัญผูถือหุน  ป 2554          1/1   คร้ัง 
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการอ่ืนที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัทฯ 


