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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6   
พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 

ข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระและได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
ล าดบัท่ี 1.  

 
นายสงวนเกียรติ ล่ิวมโนมนต ์
อาย ุ42 ปี  
ต าแหน่ง : กรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

สญัชาต ิ : ไทย 
วนัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 3 มนีาคม 2552 (ด ารงต าแหน่งจนถงึเดอืนเมษายน  2561 เป็นเวลา 9 ปี 1 เดอืน) หาก

ไดร้บัเลอืกเขา้ด ารงต าแหน่งอกีครัง้ จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระน้ี รวมเป็นเวลา 12 ปี 1 
เดอืน 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั 

: ไมม่ ี

คุณวฒุกิารศกึษา / ประวตักิาร
อบรม 

: - ปรญิญาโท เทคโนโลยสีารสนเทศ, Boston University, USA 
- ปรญิญาโท คณิตศาสตรก์ารเงนิ, Boston University, USA  
- ปรญิญาตร ีการเงนิและการธนาคาร, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร,์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรดา้นกฎหมายอนิเตอรเ์น็ต, Harvard University, USA  
- ประกาศนียบตัรตวัแทนสทิธบิตัร กรมทรพัยส์นิทางปัญญา 
- ประกาศนียบตัรทนายความผูเ้ชีย่วชาญดา้นทรพัยส์นิทางปัญญา ณ ศาลทรพัยส์นิทาง
ปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ 
- ประกาศนียบตัรผูเ้ชีย่วชาญดา้นอนุญาโตตุลาการและการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทเกีย่วกบั
คดทีรพัยส์นิ  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 50/2006 

การถอืครองหุน้ในบรษิทั  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

: -ไมม่-ี 

ประสบการณ์ การท างาน  5 ปี
ย้อนหลัง และ/หรือ ต าแหน่งที่
ส าคญั 

: 2548-ปัจจุบนั    กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ   
                     บรษิทั เมเจอร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 
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(ก) กจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจด
ทะเบยีน 

: 
 

(จ านวน 1 กจิการ)  
- กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  

            บรษิทั เมเจอร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
(ข) กจิการอื่นทีไ่มเ่ป็นบรษิทัจด

ทะเบยีน 
: (จ านวน 4 กจิการ) 

- กรรมการ, บรษิทั บรหิารจดัการทรพัยส์นิทางปัญญา จ ากดั 
- คณะอนุกรรมการเครือ่งหมายการคา้, กระทรวงพาณิชย ์ 
- กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ, บรษิทั มโนมนต ์เรยีลเอสเตรท จ ากดั  
- กรรมการ, บรษิทั เชาว ์เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน)   

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจท าให้
เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ต่อบรษิทั 

: ไมม่กีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

คุณสมบตัติอ้งหา้ม : 1. ไมม่ปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดย
ทุจรติ 

2. ไมม่ปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปีที่
ผา่นมา 

การเขา้รว่มประชุมปี 2560 : 1. เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทั  6/6 ครัง้  
2. เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 2/2 ครัง้ 
3. เขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 1/1 ครัง้  

   

ข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระและได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
ล าดบัท่ี 2.  

 
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 
อาย ุ39 ปี 

ต าแหน่ง : กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง  กรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

สญัชาต ิ : ไทย 
วนัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 3 มนีาคม 2552 (ด ารงต าแหน่งจนถงึเดอืนเมษายน 2561 เป็นเวลา 9 ปี 1 เดอืน) หาก

ไดร้บัเลอืกเขา้ด ารงต าแหน่งอกีครัง้ จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระน้ี รวมเป็นเวลา 12 ปี 
1 เดอืน 
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ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง
กรรมการดว้ยกนั 

: สามขีองนางสาวคเูมนไว, น้องชายนางศรตุา ชนิ 

วฒุกิารศกึษา / ประวตักิารอบรม : - ปรญิญาตร ี รฐัศาสตรบ์ณัทติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
- ป ระก าศ นี ยบัต รห ลัก สู ต ร  Risk Management Seminar & Workshop ตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
- ประกาศนียบัตรหลกัสูตรการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพภายในเพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพในองคก์ร บรษิทั ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิต ิจ ากดั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 28/2004 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
การถอืครองหุน้ในบรษิทั 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

: จ านวน 408,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 51 

ป ระสบการณ์ ก ารท า งาน  5 ปี
ย้อนหลัง และ/หรือ  ต าแห น่งที่
ส าคญั  

: 2551-2558 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
                บรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 

(ก) กจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจด
ทะเบยีน 

 
 
: 

 
 
ไมม่กีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

(ข) กจิการอื่นทีไ่มเ่ป็นบรษิทัจด
ทะเบยีน 

: (จ านวน  3 กจิการ)  
- กรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร, บรษิทั เชาว ์เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน)  
- กรรมการ, บรษิทั เวอเทค โลจสิตคิส ์เซอรว์สิ จ ากดั 
- กรรมการ, สมาคมอุตสาหกรรมเหลก็ไทย  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจท าให้
เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ต่อบรษิทั 

: ไมม่กีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

คุณสมบตัติอ้งหา้ม : 1. ไมม่ปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดย
ทุจรติ 

2. ไมม่ปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปี
ทีผ่า่นมา 

การเขา้รว่มประชุมปี 2560 : 1. เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทั 6/6 ครัง้ 
2. เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรหิาร 14/14 ครัง้ 
3. เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 2/2 ครัง้ 
4. เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/4 ครัง้ 
5. เขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 1/1 ครัง้ 
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ข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระและได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
ล าดบัท่ี 3. 

 
นางศรตุา ชิน 
อาย ุ40 ปี  
ต าแหน่ง : กรรมการ กรรมการบรหิาร  

สญัชาต ิ : ไทย 
วนัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 3 มีนาคม 2552 (ด ารงต าแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2561 เป็นเวลา 9 ปี 1 เดือน) 

หากไดร้บัเลอืกเขา้ด ารงต าแหน่งอกีครัง้ จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระน้ี รวมเป็นเวลา 
12 ปี 1 เดอืน 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั 

: พีส่าวนายอนาวลิ จริธรรมศริ ิ

คุณวฒุกิารศกึษา / ประวตักิารอบรม  : - ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ Suffolk Sawyer School of Management, Suffolk 
University, USA 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Risk Management Seminar & Workshop, ตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรบรรษทัภบิาลส าหรบัผูบ้รหิาร (Corporate Governance), 
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพภายในเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพในองคก์ร บรษิทั ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิต ิจ ากดั  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 78/2009 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การถอืครองหุน้ในบรษิทั 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

: จ านวน 40,500,000 หุน้ หรอืคดิเป็น 5.06% 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปียอ้นหลงั 
และ/หรอื ต าแหน่งทีส่ าคญั  

: 2552 – 2560  ผูอ้ านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
                   บรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 
(ก) กจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

 
 
: 
 

 
 
ไมม่กีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิาร 

(ข) กจิการอื่นทีไ่มเ่ป็นบรษิทัจด
ทะเบยีน 

: (จ านวน  1 กจิการ)   
- กรรมการ, บรษิทั เชาว ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
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กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

: ไมม่กีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

คุณสมบตัติอ้งหา้ม : 1. ไมม่ปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดย
ทุจรติ 

2. ไมม่ปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบ
ปีทีผ่า่นมา 

การเขา้รว่มประชุมปี 2560 : 1. เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทั 4/6 ครัง้ 
2. เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรหิาร 12/14 ครัง้ 
3. เขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 1/1 ครัง้ 

   


