สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6
พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ข้อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระและได้รบั การเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่ งใหม่
ลาดับที่ 1.

นายสงวนเกียรติ ลิ่ วมโนมนต์
อายุ 42 ปี
ตาแหน่ง
สัญชาติ
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัตกิ าร
อบรม

: กรรมการ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
: ไทย
: 3 มีนาคม 2552 (ดารงตาแหน่ งจนถึงเดือนเมษายน 2561 เป็ นเวลา 9 ปี 1 เดือน) หาก
ได้รบั เลือกเข้าดารงตาแหน่งอีกครัง้ จะดารงตาแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็ นเวลา 12 ปี 1
เดือน
: ไม่ม ี
: -

ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ, Boston University, USA
ปริญญาโท คณิตศาสตร์การเงิน, Boston University, USA
ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์, มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประกาศนียบัตรหลักสูตรด้านกฎหมายอินเตอร์เน็ต, Harvard University, USA
ประกาศนียบัตรตัวแทนสิทธิบตั ร กรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
ประกาศนียบัตรทนายความผูเ้ ชีย่ วชาญด้านทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ณ ศาลทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศ
- ประกาศนียบัตรผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทเกีย่ วกับ
คดีทรัพย์สนิ
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 50/2006
: -ไม่ม-ี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การถือครองหุน้ ในบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประสบการณ์ การท างาน 5 ปี :
ย้ อ นหลัง และ/หรือ ต าแหน่ ง ที่
สาคัญ
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/
ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น

2548-ปั จจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
(ก) กิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จด
ทะเบียน
(ข) กิจการอื่นทีไ่ ม่เป็ นบริษทั จด
ทะเบียน

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/
ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษทั
คุณสมบัตติ อ้ งห้าม

การเข้าร่วมประชุมปี 2560

: (จานวน 1 กิจการ)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
: (จานวน 4 กิจการ)
- กรรมการ, บริษทั บริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปั ญญา จากัด
- คณะอนุกรรมการเครือ่ งหมายการค้า, กระทรวงพาณิชย์
- กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ, บริษทั มโนมนต์ เรียลเอสเตรท จากัด
- กรรมการ, บริษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
: ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว

: 1. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดย
ทุจริต
2. ไม่มปี ระวัตกิ ารทารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ในรอบปี ท่ี
ผ่านมา
: 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/6 ครัง้
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 2/2 ครัง้
3. เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ 1/1 ครัง้

ข้อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระและได้รบั การเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่ งใหม่
ลาดับที่ 2.

นายอนาวิ ล จิ รธรรมศิ ริ
อายุ 39 ปี
ตาแหน่ง
สัญชาติ
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ

: กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการกากับดูแลกิจการ
: ไทย
: 3 มีนาคม 2552 (ดารงตาแหน่ งจนถึงเดือนเมษายน 2561 เป็ นเวลา 9 ปี 1 เดือน) หาก
ได้รบั เลือกเข้าดารงตาแหน่ งอีกครัง้ จะดารงตาแหน่ งจนครบวาระนี้ รวมเป็ นเวลา 12 ปี
1 เดือน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง : สามีของนางสาวคูเมนไว, น้องชายนางศรุตา ชิน
กรรมการด้วยกัน
วุฒกิ ารศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
: - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บณ
ั ทิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ป ระก าศ นี ย บั ต รห ลั ก สู ต ร Risk Management Seminar & Workshop ต ล าด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนี ย บัต รหลัก สูต รการตรวจสอบและการควบคุ ม คุ ณ ภาพภายในเพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในองค์กร บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จากัด
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 28/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การถือครองหุน้ ในบริษทั
: จานวน 408,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 51
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ป ระส บ ก ารณ์ ก ารท างาน 5 ปี : 2551-2558 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ย้ อ นหลั ง และ/หรื อ ต าแหน่ งที่
บริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จากัด (มหาชน)
สาคัญ
การด ารงต าแหน่ ง เป็ นกรรมการ/
ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
(ก) กิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จด
: ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว
ทะเบียน
(ข) กิจการอื่นทีไ่ ม่เป็ นบริษทั จด : (จานวน 3 กิจการ)
ทะเบียน
- กรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร, บริษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
- กรรมการ, บริษทั เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วสิ จากัด
- กรรมการ, สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/
: ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว
ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษทั
คุณสมบัตติ อ้ งห้าม
: 1. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดย
ทุจริต
2. ไม่มปี ระวัตกิ ารทารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ในรอบปี
ทีผ่ า่ นมา
การเข้าร่วมประชุมปี 2560
: 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/6 ครัง้
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 14/14 ครัง้
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 2/2 ครัง้
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 2/4 ครัง้
5. เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 1/1 ครัง้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
ข้อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระและได้รบั การเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่ งใหม่
ลาดับที่ 3.

นางศรุตา ชิ น
อายุ 40 ปี
ตาแหน่ง
สัญชาติ
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: กรรมการ กรรมการบริหาร
: ไทย
: 3 มีน าคม 2552 (ด ารงตาแหน่ งจนถึงเดือนเมษายน 2561 เป็ น เวลา 9 ปี 1 เดือน)
หากได้รบั เลือกเข้าดารงตาแหน่ งอีกครัง้ จะดารงตาแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็ นเวลา
12 ปี 1 เดือน
: พีส่ าวนายอนาวิล จิรธรรมศิริ
: - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Suffolk Sawyer School of Management, Suffolk
University, USA
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Seminar & Workshop, ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรบรรษัทภิบาลสาหรับผูบ้ ริหาร (Corporate Governance),
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพภายในเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในองค์กร บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จากัด
: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 78/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
: จานวน 40,500,000 หุน้ หรือคิดเป็ น 5.06%

การถือครองหุน้ ในบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประสบการณ์การทางาน 5 ปี ยอ้ นหลัง : 2552 – 2560 ผูอ้ านวยการฝ่ ายขายและการตลาด
และ/หรือ ตาแหน่งทีส่ าคัญ
บริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/
ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
(ก) กิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน : ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหาร
(ข) กิจการอื่นทีไ่ ม่เป็ นบริษทั จด
ทะเบียน

:

(จานวน 1 กิจการ)
- กรรมการ, บริษทั เชาว์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
คุณสมบัตติ อ้ งห้าม

การเข้าร่วมประชุมปี 2560

:

ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว

: 1. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดย
ทุจริต
2. ไม่มปี ระวัตกิ ารทารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ในรอบ
ปี ทผ่ี า่ นมา
: 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 4/6 ครัง้
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/14 ครัง้
3. เข้าประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 1/1 ครัง้

