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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหนง่ใหม่ 
ล าดับที่ 1.  

   
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ  
อายุ 42 ปี  
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
สัญชาต ิ : ไทย 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ : 3 มีนาคม 2552  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการด้วยกัน 

: คู่สมรสของนางสาวคูเมนไว และน้องชายของนางศรุตา ชนิ 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม : - ปริญญาตรี สาขารัฐศาตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถือครองหุ้นในบริษัท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

: 408,000,000 หุ้น 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปี ย้อนหลัง 
และ/หรือ ต าแหน่งที่ส าคัญ 

: -  2557 – 2562 กรรมการ บริษัท เกนกิ ซูชิ บางกะปิ จ ากัด    
-  2555 – 2562 กรรมการ บริษัท เซน-เรียว นิฮอนมูระ จ ากัด 
-  2555 – 2562 กรรมการ บริษัท มี คอนเซ็ปต์ จ ากัด 
 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่น 
(ก) กิจการอ่ืนที่เป็นบริษทัจดทะเบยีน 

 
 
: 

 
 
ไม่มีการด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 

(ข) กิจการอ่ืนที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จ านวน 3 กิจการ) 
 -  กรรมการ บริษัท จิวกี่อุตสาหกรรมการทอ จ ากัด 
 -  กรรมการ บริษัท ซีทีแอสเอส จ ากัด 
 -  กรรมการ สมาคมอุสาหกรรมเหล็กไทย 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 

 
 

 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

: ไม่มีการด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกลา่ว 

คุณสมบัติต้องห้าม : 1. ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท า
โดยทุจริต 

2. ไม่มีประวัติการท ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทใน
รอบปีที่ผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุมปี 2563 : 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง  
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง 
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 คร้ัง 
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2 คร้ัง 
5. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 1/1 คร้ัง 
6. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 คร้ัง  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหนง่ใหม่ 
ล าดับที่ 2.  

   
นางศรุตา ชิน 
อายุ 43 ปี  
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
สัญชาต ิ : ไทย 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ : 3 มีนาคม 2552  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการด้วยกัน 

: พี่สาวของนายอนาวิล จิรธรรมศิริ 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม : - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
Suffolk Sawyer School of Management  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถือครองหุ้นในบริษัท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

: 40,500,000 หุ้น 
 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปี ย้อนหลัง 
และ/หรือ ต าแหน่งที่ส าคัญ 

: - 2557 – 2560 ผู้อ านวยการฝา่ยขายและการตลาด  
                    บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จ ากัด (มหาชน)     
 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่น 
(ก) กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

 
 
: 

 
 
ไม่มีการด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 

(ข) กิจการอ่ืนที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

: ไม่มีการด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกลา่ว 

คุณสมบัติต้องห้าม : 1. ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท า
โดยทุจริต 

2. ไม่มีประวัติการท ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ในรอบปีที่ผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมปี 2563 : 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/6 คร้ัง  
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร --/10 คร้ัง 
3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น --/1 คร้ัง  



 
 

23 
 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหนง่ใหม่ 
ล าดับที่ 3.  

  
นางสาวคู เมนไว  
อายุ 47 ปี  
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
สัญชาต ิ : อังกฤษ 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ : 3 มีนาคม 2552  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการด้วยกัน 

: ภรรยาของนายอนาวลิ จิรธรรมศิริ 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม : - ปริญญาตรี สาขาบัญชี 
London Chamber of Commerce and Industry 
ประเทศสหราชอาณาจักร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถือครองหุ้นในบริษัท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

: 40,500,000 หุ้น  

ประสบการณ์การท างาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/
หรือ ต าแหน่งที่ส าคัญ 

: -  2557 – 2562 กรรมการ บริษัท เกนกิ ซูชิ บางกะปิ จ ากัด    
-  2555 – 2562 กรรมการ บริษัท เซน-เรียว นิฮอนมูระ จ ากัด 
 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอ่ืน 
   (ก) กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

 
 
: 

 
 
ไม่มีการด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 

   (ข) กิจการอ่ืนที่ไม่เปน็บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

: ไม่มีการด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกลา่ว 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติต้องห้าม : 1. ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท า
โดยทุจริต 

2. ไม่มีประวัติการท ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ในรอบปีที่ผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมปี 2563 : 1.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 คร้ัง  
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง 
3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 คร้ัง  


