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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที� 6  พิจารณาอนมุตัิแตง่ตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
 

ข้อมูลเบื �องต้นของกรรมการที�ครบกาํหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื�อกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

ลาํดับที� 1. 
ชื�อ – สกุล : นายสงวนเกียรติ  ลิ�วมโนมนต์ 

ตาํแหน่ง : กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
สัญชาติ : ไทย 
อายุ : 39 ปี  
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการด้วยกนั 

: ไม่มี 

วุฒกิารศึกษาสูงสุด : นกัศกึษาปริญญาเอก (บริหารธุรกิจ)  
ปริญญาโท         เทคโนโลยสีารสนเทศมหาบณัฑิต  
                           มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญญาโท         บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต (คณิตศาสตร์การเงิน)  
                           มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี         นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
ปริญญาตรี         บริหารธรุกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

การอบรมบทบาทและหน้าที�
กรรมการ 

: ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 50/2006) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประเภทกรรมการที�จะเสนอ
แต่งตั �ง 

: กรรมการ 

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา : ได้ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว 
การถือครองหุ้นในบริษัท  
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 

: ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน 
กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
 
 
กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 
 

 
: 
 
 
 
: 
 

 
ปี 2552-ปัจจบุนั          กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

                            บริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี � จํากดั (มหาชน) 
ปี 2548-ปัจจบุนั          กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
                                  บริษัท เมเจอร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน)      
ปี 2557-ปัจจบุนั           กรรมการ 
                                   บริษัท เชาว์ เอน็เนอร์ยี� จํากดั 
ปี 2550-ปัจจบุนั           กรรมการ 
                                   บริษัท บริหารจดัการทรัพย์สนิทางปัญญา จํากดั 
ปี 2548-ปัจจบุนั           คณะอนกุรรมการเครื�องหมายการค้า  
                                   กระทรวงพาณิชย ์
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ปี 2548-ปัจจบุนั           กรรมการ กรรมการผู้จดัการ 
                                   บริษัท มโนมนต์เรียลเอสเตรท จํากดั            
ปี 2543-ปัจจบุนั           กรรมการ กรรมการผู้จดัการ 
                                   บริษัท สาํนกักฎหมายลิ�วมโนมนต์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 

กิจการอื�นที�อาจทาํให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท 

: -ไม่มี-  

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ : 5 ปี 9 เดือน (วนัที� 3 มีนาคม 2552 ถงึวนัที� 31 ธันวาคม 2557)  

การเข้าร่วมประชุมปี 2557 : 1. การประชมุคณะกรรมการบริษัท  9/10   ครั �ง 
2. การประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 1/1 ครั �ง 
3. การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557    1/1 ครั �ง 

ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีย้อนหลงั 

: 1. ไม่เคยถกูพิพากษาวา่มีการกระทาํความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถกูพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ 

การมี/ไม่มส่ีวนได้เสียในทุกระเบียบวาระที�พิจารณาในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558 
�  เป็นกรรมการที�จะต้องออกจากตาํแหน่งกรรมการเนื�องจากครบวาระ จงึถือได้ว่าเป็นผู้ มีสว่นได้เสียธรรมดาในการพจิารณาวาระ

เลอืกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกําหนดออกจากตาํแหนง่ตามวาระ  
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ข้อมูลเบื �องต้นของกรรมการที�ครบกาํหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื�อกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 
ลาํดบัที� 2. 
ชื�อ – สกุล : นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 
ตาํแหน่ง : กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  

กรรมการบริหารความเสี�ยง กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  
สัญชาติ : ไทย 
อายุ : 36 ปี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกนั 

: น้องชายนางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ และสามนีางสาวค ูเมน ไว 

วุฒกิารศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง                                

การอบรมบทบาทและหน้าที�
กรรมการ 

: - ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Risk Management Seminar & Workshop  
   ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร การตรวจสอบและการควบคมุคณุภาพภายในเพื�อเพิ�ม 
   ประสทิธิภาพในองค์กร บริษัท ธรรมนิติการบญัชีและภาษีอากร จํากดั  

ประเภทกรรมการที�จะเสนอ
แต่งตั �ง 

: กรรมการ 

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา : ได้ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว 
การถือครองหุ้นในบริษัท 
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 

: จํานวน 408,000,000 หุ้น (สดัสว่น 51%) 

ประสบการณ์การทาํงาน 
กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
 
 
กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 
 

 
: 
 
 
 
: 

 
ปี 2554-ปัจจบุนั          ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี�ยง 
ปี 2552-ปัจจบุนั          กรรมการ กรรมการสรรหาและกํานหนดค่าตอบแทน 
ปี 2551-ปัจจบุนั        ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

                            บริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี � จํากดั (มหาชน) 
ปี 2557-ปัจจบุนั          กรรมการ,  บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี� จํากดั  
ปี 2557-ปัจจบุนั           กรรมการ,  บริษัท เกนกิ ซชิู บางกะปิ จํากดั 
ปี 2555-ปัจจบุนั           กรรมการ,  บริษัท มี คอนเซ็ปต์ จํากดั และ 
                                   บริษัท เซน-เรียว นิฮอนมรูะ จํากดั 
ปี 2554-ปัจจบุนั           กรรมการ บริษัท เวอเทค โลจิสติกส์ เซอร์วสิ จาํกดั 
ปี 2553-ปัจจบุนั           กรรมการ สมาคมอตุสาหกรรมเหลก็ไทย 
ปี 2553-ปัจจบุนั           ที�ปรึกษา สมาคมการค้าไทย-ยโุรป  

กิจการอื�นที�อาจทาํให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท 

: -ไม่มี-  
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จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ : 5 ปี 9 เดือน (วนัที� 3 มีนาคม 2552 ถงึวนัที� 31 ธันวาคม 2557)  

การเข้าร่วมประชุมปี 2557 : 1. การประชมุคณะกรรมการบริษัท        9/10   ครั �ง 
2. การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  6/6   ครั �ง 
3. การประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 1/1 ครั �ง  
4. การประชมุคณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั �ง 
5. การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557    1/1   ครั �ง 

 

ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีย้อนหลงั 

: 1. ไม่เคยถกูพิพากษาวา่มีการกระทาํความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถกูพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ 

 

การมี/ไม่มส่ีวนได้เสียในทุกระเบียบวาระที�พิจารณาในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558 
�  เป็นกรรมการที�จะต้องออกจากตาํแหน่งกรรมการเนื�องจากครบวาระ จงึถือได้ว่าเป็นผู้ มีสว่นได้เสียธรรมดาในการพจิารณาวาระ

เลอืกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกําหนดออกจากตาํแหนง่ตามวาระ  
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ข้อมูลเบื �องต้นของกรรมการที�ครบกาํหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื�อกลบัเข้าดาํรงตําแหน่งใหม่ 
ลาํดบัที� 3. 
ชื�อ – สกุล : นางสาวค ูเมน ไว 
ตาํแหน่ง : กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จดัการ  

ผู้ อํานวยการฝ่ายจัดซื �อ 
สัญชาติ : บริตชิ 
อายุ : 41 ปี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการด้วยกนั 

: ภรรยานายอนาวิล จิรธรรมศริิ 

วุฒกิารศึกษาสูงสุด : - Book Keeping and Accountant, London Chamber of Commerce and 
Industry,UK 

- Trading Practice Studies, Lee Wai Lee Technical Institute, Hong Kong 
 

การอบรมบทบาทและหน้าที�
กรรมการ 

: ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 

ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Risk Management Seminar & Workshop   

 

ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั �ง : กรรมการ 
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา : ได้ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนแล้ว 
การถือครองหุ้นในบริษัท 
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 

: จํานวน 40,500,000 หุ้น (สดัสว่น 5.06%) 

ประสบการณ์การทาํงาน 
กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
 
กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 
: 
 
 
: 

 
ปี 2554-ปัจจบุนั      กรรมการบริหาร 
ปี 2552-ปัจจบุนั      กรรมการ รองกรรมการผู้จดัการ ผู้อํานวยการฝ่ายจดัซื �อ 
                              บริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี � จํากดั (มหาชน)  
ปี 2557-ปัจจบุนั      กรรมการ บริษัท เชาว์ เอน็เนอร์ยี� จํากดั                                
 

กิจการอื�นที�อาจทาํให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

: -ไม่มี-  

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ : 5 ปี 9 เดือน (วนัที� 3 มีนาคม 2552 ถงึวนัที� 31 ธันวาคม 2557)  

การเข้าร่วมประชุมปี 2557 : 1. การประชมุคณะกรรมการบริษัท  6/10 ครั �ง 
2. การประชมุคณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั �ง 
3. การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557    1/1   ครั �ง 

ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีย้อนหลงั 

: 1. ไม่เคยถกูพิพากษาวา่มีการกระทาํความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถกูพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ 

การมี/ไม่มส่ีวนได้เสียในทุกระเบียบวาระที�พิจารณาในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558 
�  เป็นกรรมการที�จะต้องออกจากตาํแหน่งกรรมการเนื�องจากครบวาระ จงึถือได้ว่าเป็นผู้ มีสว่นได้เสียธรรมดาในการพจิารณาวาระ

เลอืกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกําหนดออกจากตาํแหนง่ตามวาระ  
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ข้อมูลเบื �องต้นของกรรมการที�ครบกาํหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื�อกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 
ลาํดบัที� 4. 
ชื�อ – สกุล : นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ 
ตาํแหน่ง : กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้อํานวยการฝ่ายขายและการตลาด 
สัญชาติ : ไทย 
อายุ : 37 ปี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการด้วยกนั 

: พี�สาวนายอนาวิล จิรธรรมศิริ  

วุฒกิารศึกษาสูงสุด : Suffolk Sawyer School of Management, Suffolk University,  USA 
การอบรมบทบาทและหน้าที�
กรรมการ 

: ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Risk Management Seminar & Workshop   

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั �ง : กรรมการ 
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา : ได้ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนแล้ว 
การถือครองหุ้นในบริษัท 
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 

: จํานวน 40,500,000 หุ้น (สดัสว่น 5.06%) 

ประสบการณ์การทาํงาน 
กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
 
กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 
: 
 
 
: 

 
ปี 2554-ปัจจบุนั      กรรมการบริหาร 
ปี 2552-ปัจจบุนั      กรรมการ ผู้อํานวยการฝ่ายขายและการตลาด 
                              บริษัท เชาว์ สตีล อนิดสัทรี � จํากดั (มหาชน)  
-ไม่มี- 

กิจการอื�นที�อาจทาํให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

: -ไม่มี-  

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ : 5 ปี 9 เดือน (วนัที� 3 มีนาคม 2552 ถงึวนัที� 31 ธันวาคม 2557)  

การเข้าร่วมประชุมปี 2557 : 1. การประชมุคณะกรรมการบริษัท  8/10 ครั �ง 
2. การประชมุคณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั �ง 
3. การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557    1/1   ครั �ง 

ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีย้อนหลงั 

: 1. ไม่เคยถกูพิพากษาวา่มีการกระทาํความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถกูพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ 

การมี/ไม่มส่ีวนได้เสียในทุกระเบียบวาระที�พิจารณาในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558 
�  เป็นกรรมการที�จะต้องออกจากตาํแหน่งกรรมการเนื�องจากครบวาระ จงึถือได้ว่าเป็นผู้ มีสว่นได้เสียธรรมดาในการพจิารณาวาระ

เลอืกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกําหนดออกจากตาํแหนง่ตามวาระ 


