
  สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5) 

ประวัติยอและขอมูลของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อ 

เพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ  

 ดร. ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย (75 ป) 

 ตําแหนงปจจุบัน  

 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  

 วันเขาดํารงตําแหนงกรรมการ   

 30 สิงหาคม 2560  

 จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  2 ป 11 เดือน  

 ประวัติการเขารวมประชุมป 2562  

 - คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง  

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาการจัดการ Asian Institute of Management 

  - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะ

ของการเปนกรรมการ 

- นักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน 

(วธอ.) (รุนท่ี 5/2561) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 

(รุนท่ี 43/2561) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

2547 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 ธันวาคม 2562 ถึง ปจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2543 ถึง ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2556 ถึง สิงหาคม 2560 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  

 2557 ถึง ปจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ซาแลน ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

 2550 ถึง ปจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยเซนตจอหน มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 

 2545 ถึง ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จํากัด 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี 

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  ไมมี 

 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา  ไมมี 
 

  



  สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 

 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4) 

ประวัติยอและขอมูลของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อ 

เพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ  

 นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา (72 ป) 

 ตําแหนงปจจุบัน  

 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

 วันเขาดํารงตําแหนงกรรมการ   

 26 มิถุนายน 2561  

 จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  2 ป 2 เดือน  

 ประวัติการเขารวมประชุมป 2562  

 - คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง  

 - คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง  

 - คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเส่ียง 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง 

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (Mini MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  - ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  - หลักสูตรการอบรมการจัดการการผลิตและการดําเนินงาน  

คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะ

ของการเปนกรรมการ 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Nomination and 

Governance Committee Program (RNG) (รุนท่ี 8/2016) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Anti-Corruption for Executive 

Program (ACEP) (รุนท่ี 9/2014)  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

(รุนท่ี 111/2557) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 2556 ถึง ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  

 2553 ถึง 2554 ท่ีปรึกษาฝายบริหาร  

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท จํากัด 

 2551 ถึง 2552 รองประธานและผูจัดการท่ัวไป 

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จํากัด 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี 

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  ไมมี 

 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา  ไมมี 

 หนา 2/4  
 



  สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4) 

ประวัติยอและขอมูลของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อ 

เพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ  

 นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล (52 ป)  

 ตําแหนงปจจุบัน  

 กรรมการ 

- กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

- กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเส่ียง 

- คณะ Strategic Steering Committee 

 วันเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  

 20 มีนาคม 2558  

 จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 5 ป 4 เดือน  

 การดํารงตําแหนงท่ีสําคัญในบริษัทท่ีผานมา  

 สิงหาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 Deputy Chief Executive Officer – Strategy and Business Planning 

 มีนาคม 2562 ถึง สิงหาคม 2562 Deputy Chief Executive Officer  

 มีนาคม 2558 ถึง กุมภาพันธ 2562 ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน 

 ประวัติการเขารวมประชุมป 2562  

 - คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง 

 - กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเส่ียง 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง 

 - กรรมการบริหารความเส่ียง 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง 

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน  

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะ

ของการเปนกรรมการ 

- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders 

(RCL 18/2019) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 

2018 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

  - ประกาศนียบัตรการอบรม Strategic CFO in Capital Markets 

Program (รุนท่ี 5/2560) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Ethical Leadership Program  

(ELP 2017) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program  

(DCP 215/2015) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 



  สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 

 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4) 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

 ธันวาคม 2562 ถึง ปจจุบัน คณะ Strategic Steering Committee 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2558 ถึง ปจจุบัน กรรมการ บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2562 ถึง ธันวาคม 2562 รองประธานเจาหนาท่ีบริหารดานกลยุทธและวางแผนธุรกิจ 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2558 ถึง กรกฏาคม 2562 เลขานุการบริษัท บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2558 ถึง มิถุนายน 2562 กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2548 ถึง 2549 ผูอํานวยการสินเชื่อบรรษัทธนกิจ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด 

(มหาชน) (เดิมธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)) 

 2539 ถึง 2548 ผูชวยผูอํานวยการสินเชื่อบรรษัทธนกิจ 

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) (เดิมธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน)) 

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  

 2555 ถึง 2557  - ผูแนะนําธุรกิจสําหรับตลาดประเทศไทย  

Bank of Singapore (a Private banking of OCBC group) 

 2553 ถึง 2555  - ผูอํานวยการบริหารและหัวหนาฝายบรรษัทธนกิจ  

Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., Bangkok Branch 

 2549 ถึง 2553 - ผูอํานวยการสินเชื่อพาณิชยธนกิจ (ลูกคารายใหญ)  

Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd.,  

Bangkok Branch 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท  

(ณ วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  ไมมี 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี 

 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา ไมมี 

 

 หนา 4/4  
 


