
 

 

เอกสารแนบ 3 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่4 

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพือ่เลอืกตั้งเป็นกรรมการ 
 

1. นายวิลเลียม เอ็ลลวู์๊ด ไฮเน็ค  

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ 

ตาํแหนง่ปัจจบุนั ประธานกรรมการ (แตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 1 กนัยายน 2521) 
ประธานคณะกรรมการจดัการ  

อาย ุ 71 ปี (เกิดปี 2492) 

คณุวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม ปรญิญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ ์สาขาวชิาการจดัการ วิทยาลยัโยนก 
จงัหวดัลาํปาง 
โรงเรยีนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 64/2548 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

การดาํรงตาํแหนง่อ่ืนๆ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและ 
กาํกบัดแูลกิจการ บรษัิท อินโดรามา เวนเจอรส์ จาํกดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการและกรรมการ บรษัิทในเครอื บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการ บรษัิท แปซิฟิกครอส อินเตอรเ์นชั่นแนล  

จาํนวนบรษัิทท่ีดาํรงตาํแหนง่กรรมการ บรษัิทจดทะเบียน     3  บรษัิท (เป็นบรษัิทจดทะเบียนในประเทศสเปน 1 บรษัิท) 
บรษัิททั่วไป            41  บรษัิท     

ประสบการณท์าํงาน กรรมการ บรษัิท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการ บรษัิท ซาทชิ แอนด ์ซาทชิ จาํกดั  
กรรมการ บรษัิท เสรมิสขุ จาํกดั 
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท โอกิลวี แอนด ์เมเธอร ์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

สดัสว่นการถือหุน้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

MINT: 170,327,319 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 3.29 ของทนุท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 
MINT-W6: 7,473,895 หนว่ย 
MINT-W7: 7,737,276 หนว่ย 
MINT: 5,834 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 ของทนุท่ีออกและเรยีกชาํระแลว้ (คูส่มรส) 
MINT-W6: 260 หนว่ย (คูส่มรส) 
MINT-W7: 265 หนว่ย (คูส่มรส) 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ               
ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
หรอืมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจกบับรษัิท 

-ไมม่-ี 

ระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการ 
จนถึงการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปี 2564 

42 ปี 7 เดือน  

จาํนวนครัง้ท่ีประชมุคณะกรรมการในปี 2563 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทจาํนวน 9/9 ครัง้ 

หลกัเกณฑ/์วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั โดยคณะกรรมการสรร
หาและกาํกบัดแูลกิจการและคณะกรรมการบรษัิท (รายละเอียดในหนงัสอื
เชิญประชมุวาระท่ี 4) 
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2. นายอานิล ธาดาน่ี 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ 

ตาํแหนง่ปัจจบุนั กรรมการ (แตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 26 มถินุายน 2541) 
กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ 

อาย ุ 74 ปี (เกิดปี 2489) 

คณุวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม ปรญิญาโท สาขาบรหิาร University of California, Berkeley สหรฐัอเมรกิา 
ปรญิญาโท สาขาวิทยาศาสตร ์University of Wisconsin, Madison
สหรฐัอเมรกิา 

การดาํรงตาํแหนง่อ่ืนๆ กรรมการ บรษัิท โรงแรมราชดาํร ิจาํกดั (มหาชน) 
ผูก้่อตัง้และประธานกรรมการ บรษัิท ซิมโฟนี เอเชีย โฮลดิง้ จาํกดั และ
กรรมการบรษัิทในเครอื 
ผูก้่อตัง้และกรรมการ บรษัิท ซมิโฟนี อินเตอรเ์นชั่นแนล โฮลดิง้ส ์จาํกดั 
(บรษัิทจดทะเบียนในสหราชอาณาจกัร) และกรรมการบรษัิทในเครอื 
กรรมการ บรษัิท Desaru Peace Holdings Club Sdn.*  
ท่ีปรกึษา SMU Committee for Institutional Advancement, Singapore 
Management University 
สมาชิก International Institute for Strategic Studies 

จาํนวนบรษัิทท่ีดาํรงตาํแหนง่กรรมการ บรษัิทจดทะเบียน   2  บรษัิท (เป็นบรษัิทจดทะเบียนในสหราชอาณาจกัร 1 บรษัิท) 
บรษัิททั่วไป          50  บรษัิท     

สดัสว่นการถือหุน้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

MINT: 48,273,823 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.93 ของทนุท่ีออกและเรยีกชาํระแลว้ 
MINT-W6: 5,470,584 หนว่ย 
MINT-W7: 2,468,887 หนว่ย 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ               
ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
หรอืมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธรุกิจกบับรษัิท 

กรรมการของบรษัิท Desaru Peace Holdings Club Sdn. ซึง่เป็นบรษัิทท่ี
เป็นเจา้ของและประกอบธุรกิจโรงแรมในเมืองเดซารู ประเทศมาเลเซีย ทัง้นี ้
ธุรกิจดงักลา่วมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและอาจเป็นการแขง่ขนักบักิจการ
ประเภทโรงแรมของบรษัิท 

ระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการ 
จนถึงการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปี 2564 

22 ปี 9 เดือน  

จาํนวนครัง้ท่ีประชมุคณะกรรมการในปี 2563 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทจาํนวน 8/9 ครัง้ 
เขา้ประชมุคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนจาํนวน 2/3 ครัง้ 
เขา้ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการจาํนวน 1/2 ครัง้ 

หลกัเกณฑ/์วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั โดยคณะกรรมการสรร
หาและกาํกบัดแูลกิจการและคณะกรรมการบรษัิท (รายละเอียดในหนงัสอื
เชิญประชมุวาระท่ี 4) 

 

หมายเหต:ุ *ปัจจุบนั นายอานลิ ธาดานี ่ดาํรงตาํแหนง่กรรมการของบริษัท Desaru Peace Holdings Club Sdn. ซ่ึงเป็นบริษัททีเ่ป็นเจา้ของและประกอบธุรกิจ

โรงแรมในเมืองเดซารู ประเทศมาเลเซีย ทัง้นี ้ธุรกิจดงักล่าวมีสภาพอย่างเดียวกนัและอาจเป็นการแข่งขนักบักิจการประเภทโรงแรมของบริษัท ซ่ึง

จะแจง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ต่อไป 
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3.  นายเอด็เวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท  

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการอิสระ 

ตาํแหนง่ปัจจบุนั กรรมการอิสระ (แตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 3 เมษายน 2561) 
กรรมการบรหิารและกาํกบัความเสีย่ง 

อาย ุ 69 ปี (เกิดปี 2494) 

คณุวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม Certificate, Executive Coaching, Cambridge University สหราชอาณาจกัร 
Diploma, Executive Coaching, Berkeley School for Executive Coaching 
Haas School of Business University of California สหรฐัอเมรกิา 
Intensive Program in Hotel Management with Specific Focus on 
Marketing and Branding, Cornell University, New York สหรฐัอเมรกิา 
Diploma, International Finance, Thunder School of Global 
Management, Phoenix สหรฐัอเมรกิา  
Intensive Program in International Finance, Wharton School Executive 
Development, Philadelphia สหรฐัอเมรกิา 

การดาํรงตาํแหนง่อ่ืนๆ Managing Director of OPA Associates 
Trustee of Waterkeeper Alliance 
Chapter Member of the Board of American Red Cross, San Francisco 
สหรฐัอเมรกิา 

จาํนวนบรษัิทท่ีดาํรงตาํแหนง่กรรมการ บรษัิทจดทะเบียน       1  บรษัิท  
บรษัิททั่วไป                1  บรษัิท     

ประสบการณท์าํงาน Vice President แมริออท โฮเทลส ์อินเตอรเ์นชั่นแนล – สหราชอาณาจกัรและ
ไอรแ์ลนด ์
Vice President แมรอิอท โฮเทลส ์อินเตอรเ์นชั่นแนล – ฮาวายและแปซิฟิกใต ้
โฮโนลลู ูฮาวาย 
Vice President แมรอิอท โฮเทลส ์อินเตอรเ์นชั่นแนล – เอเชียและแปซิฟิกใต ้
ฮ่องกง 

สดัสว่นการถือหุน้  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

MINT: -ไมม่-ี 
MINT-W6: -ไมม่ี- 
MINT-W7: -ไมม่-ี 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ               
ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
หรอืมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจกบับรษัิท 

-ไมม่-ี 

ระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการ 
จนถึงการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปี 2564 

3 ปี   

จาํนวนครัง้ท่ีประชมุคณะกรรมการในปี 2563 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทจาํนวน 9/9 ครัง้ 
เขา้ประชมุคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสีย่งจาํนวน 4/4 ครัง้ 

หลกัเกณฑ/์วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั โดยคณะกรรมการสรรหา
และกาํกบัดแูลกิจการและคณะกรรมการบรษัิท (รายละเอียดในหนงัสอืเชิญ
ประชมุวาระท่ี 4) 
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4.  นายนิติ โอสถานุเคราะห ์

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ 

ตาํแหนง่ปัจจบุนั กรรมการ (แตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561) 
กรรมการบรหิารและกาํกบัความเสีย่ง 

อาย ุ 47 ปี (เกิดปี 2516)  

คณุวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละการเมือง Amherst College 
สหรฐัอเมรกิา 
มธัยมตอนปลาย Deerfield Academy สหรฐัอเมรกิา 
หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ท่ี 20  
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
Global Business Leader รุน่ท่ี 1 (GBL 1), Lead Business Institute 
หลกัสตูรพฒันาความสมัพนัธร์ะดบัผูบ้รหิาร รุน่ท่ี 9 (พสบ.บก.ทท.) 
กองบญัชาการกองทพัไทย 
หลกัสตูร Top Executive Program for Creative and Amazing Thai 
Services (TopCATS) รุน่ท่ี 1/2562 สถาบนัวิทยาการการคา้ 
หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT)  
รุน่ท่ี 11/2561 สถาบนัวิทยาการการคา้ 
หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน รุน่ท่ี 15/2563  
สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.)   
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 253/2561  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ท่ี 42/2556  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Role of Compensation Committee (RCC) รุน่ท่ี 13/2554  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 27/2547  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

การดาํรงตาํแหนง่อ่ืนๆ กรรมการ และกรรมการสรรหากาํหนดคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล บรษัิท 
โอสถสภา จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท บางกอกรนิเวสท ์จาํกดั 
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท พิชยัสวสัดิ ์จาํกดั 
กรรมการ บรษัิท คุม้ภยัโตเกียวมารนี ประกนัภยั  (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการ บรษัิท โอสถานเุคราะหโ์ฮลดิง้ จาํกดั 
กรรมการ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการกลุม่การคา้ภายใน 
และคณะกรรมการกฎหมาย ภาษี และกฎระเบียบ หอการคา้ไทย 
กรรมการ มลูนิธิโอสถานเุคราะห ์

จาํนวนบรษัิทท่ีดาํรงตาํแหนง่กรรมการ บรษัิทจดทะเบียน        2  บรษัิท  
บรษัิททั่วไป                 4  บรษัิท  
                                  2  องคก์ร 
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ประสบการณท์าํงาน กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โอสถสภา 
จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่งบรษัิท ชาญอิสระ ดิเวลลอ๊ปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

สดัสว่นการถือหุน้  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

MINT: 495,800,851 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 9.57 ของทนุท่ีออกและเรยีกชาํระแลว้ 
MINT-W6: 4,411,942 หนว่ย 
MINT-W7: 22,393,220 หนว่ย 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ               
ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
หรอืมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจกบับรษัิท 

-ไมม่-ี 

ระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการ 
จนถึงการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปี 2564 

2 ปี 10 เดือน  

จาํนวนครัง้ท่ีประชมุคณะกรรมการในปี 2563 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทจาํนวน 9/9 ครัง้ 
เขา้ประชมุคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสีย่งจาํนวน 4/4 ครัง้ 

หลกัเกณฑ/์วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั โดยคณะกรรมการสรรหา
และกาํกบัดแูลกิจการและคณะกรรมการบรษัิท (รายละเอียดในหนงัสอืเชิญ
ประชมุวาระท่ี 4) 

 


	ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

