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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9 

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

1. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ 

ตําแหนง่ปัจจบุนั กรรมการ (แตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2540) 

อาย ุ 69 ปี (เกิดปี 2492) 

คณุวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม General Management Program, Ashridge Management College 
สหราชอาณาจกัร 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 28/2546 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การดาํรงตาํแหนง่อ่ืนๆ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 
จํากดั (มหาชน) และกรรมการบริษัทในเครือ 

จํานวนบริษัทท่ีดาํรงตาํแหนง่กรรมการ บริษัทจดทะเบียน        2  บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ 1 บริษัท)  
บริษัทท่วัไป               46  บริษัท     

สดัสว่นการถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

MINT: 10,694,616  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ             
ทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
หรือมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธรุกิจกบับริษัท 

-ไมม่ี- 

ระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการ 
จนถึงการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2562 

22 ปี 

จํานวนครัง้ท่ีประชมุคณะกรรมการในปี 2561 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทจํานวน 10/10 ครัง้

หลกัเกณฑ์/วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ
และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนงัสอืเชิญประชมุวาระท่ี 9) 



 
 
 

เอกสารแนบ 5  

2. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการอิสระ 

ตําแหนง่ปัจจบุนั กรรมการอิสระ (แตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 22 มกราคม 2559) 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
ประธานกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

อาย ุ 55 ปี (เกิดปี 2506) 

คณุวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
หลกัสตูร Families in Business from Generation to Generation, 
Harvard Business School สหรัฐอเมริกา 
หลกัสตูร TLCA Leadership Development Program, IMD Lausanne       
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุ่นท่ี 1 
หลกัสตูร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นท่ี 2/2560  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP)  ปี 2554 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Certified Financial Planner (CFP) รุ่นท่ี 1/2552  
สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย (TFPA) / Financial Planning Standards Board (FPSB) 
หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FN)  รุ่นท่ี 1/2546                  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  รุ่นท่ี 1/ 2543  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

การดาํรงตาํแหนง่อ่ืนๆ กรรมการ บริษัท เอสเอฟ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ บริษัท กร์ูเมต์ เอเชีย จํากดั 
กรรมการ บริษัท กร์ูเมต์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั 
กรรมการ บริษัท แฟมิลี ่ออฟฟิศ จํากดั 
อปุนายก สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 
 

จํานวนบริษัทท่ีดาํรงตาํแหนง่กรรมการ บริษัทจดทะเบียน        2  บริษัท  
บริษัททัว่ไป                 4  บริษัท     
                                  1  องค์กร 

ประสบการณ์ทํางาน กรรมการ กรรมการบริหาร ท่ีปรึกษาอาวโุส และกรรมการผู้จดัการ       
บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซนเตอร์ จํากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากดั 
กรรมการอิสระ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ชโรเดอร์ จํากดั 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ เอกธํารง จํากดั (มหาชน) 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท มอร์แกน เกรนเฟลล์ไทย จํากดั 
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สดัสว่นการถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

MINT : -ไมม่ี- 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ               
ทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
หรือมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธรุกิจกบับริษัท 

-ไมม่ี- 

ระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการ 
จนถึงการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2562 

3 ปี 3 เดือน  

จํานวนครัง้ท่ีประชมุคณะกรรมการในปี 2561 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทจํานวน 10/10 ครัง้ 
เข้าประชมุคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนจํานวน 2/2 ครัง้ 
เข้าประชมุคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการจํานวน 4/4 ครัง้ 

หลกัเกณฑ์/วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ
และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนงัสอืเชิญประชมุวาระท่ี 9) 
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3. นายธีรพงศ์ จันศิริ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ 

ตําแหนง่ปัจจบุนั กรรมการ (แตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 26 สงิหาคม 2556) 
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

อาย ุ 53 ปี (เกิดปี 2508) 

คณุวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 10/2544                     
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การดาํรงตาํแหนง่อ่ืนๆ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
และกรรมการบริษัทในเครือ 
กรรมการอํานวยการ สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 
กรรมการ สภาวิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม 

จํานวนบริษัทท่ีดาํรงตาํแหนง่กรรมการ บริษัทจดทะเบียน        2  บริษัท  
บริษัททัว่ไป               32  บริษัท     
                                  2  องค์กร 

สดัสว่นการถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

MINT : -ไมม่ี- 
MINT :14,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว  
(คูส่มรส) 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ               
ทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
หรือมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธรุกิจกบับริษัท 

-ไมม่ี- 

ระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการ 
จนถึงการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2562  

5 ปี 8 เดือน 

จํานวนครัง้ท่ีประชมุคณะกรรมการในปี 2561 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทจํานวน 9/10 ครัง้ 
เข้าประชมุคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนจํานวน 2/2 ครัง้ 
 

หลกัเกณฑ์/วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการและ
คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนงัสอืเชิญประชมุวาระท่ี 9) 

 

 

 

 

 


	ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

