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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่4 
ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพือ่เลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

1.  นายจรัมพร โชตกิเสถยีร 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการอิสระ 

ตาํแหนง่ปัจจบุนั กรรมการอิสระ (แตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2560) 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสีย่ง 
กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ 

อาย ุ 62 ปี (เกิดปี 2500) 

คณุวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยั Harvard สหรฐัอเมรกิา 
ปรญิญาตร ีสาขา Electrical Engineering and Computer Science, 
Massachusetts Institute of Technology สหรฐัอเมรกิา 
หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 11 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 
หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน รุน่ท่ี 1/2555  
สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.) 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 185/2557 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 66/2550  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรวมเอกชน (ปรอ.) ปี 2547  
วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร  

การดาํรงตาํแหนง่อ่ืนๆ 
 

กรรมการบรหิาร ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง
บรษัิท สงิห ์เอสเตท จาํกดั (มหาชน)* 
กรรมการ บรษัิท อตุสาหกรรมไหมไทย จาํกดั (จิม ทอมป์สนั) 
กรรมการ  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
กรรมการ สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
กรรมการคณะการเงิน สภาสถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย 
กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ ์
กรรมการ มลูนิธิศกึษาพฒัน ์
กรรมการ มลูนิธิวิจยัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

จาํนวนบรษัิทท่ีดาํรงตาํแหนง่กรรมการ บรษัิทจดทะเบียน        3  บรษัิท  
บรษัิททั่วไป                 1  บรษัิท 
                                  6  องคก์ร   

ประสบการณท์าํงาน กรรมการ สาํนกังานคณะกรรมการจดัทาํยทุธศาสตรช์าต ิ
กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ บรษัิท การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการและประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี บรษัิท สายการบิน 
นกแอร ์จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการ บรษัิท ไทยสมายลแ์อรเ์วย ์จาํกดั 
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ประธานกรรมการบรหิาร สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์
(องคก์ารมหาชน) 
คณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน (กนส.) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ประธานกรรมการ บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
ประธานกรรมการ บรษัิท สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 
ประธานกรรมการ บรษัิท เซด็เทรด ดอท คอม จาํกดั 
ประธานกรรมการ บรษัิท แฟมมลิี ่โนฮาว จาํกดั 

สดัสว่นการถือหุน้ 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

MINT: -ไมม่-ี 
MINT-W6: -ไมม่-ี 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ               
ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืมี
สภาพป็นการแขง่ขนัธุรกิจกบับรษัิท 

กรรมการอิสระ บรษัิท สงิห ์ เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษัิทท่ีดาํเนิน
ธุรกิจ ลงทนุ พฒันาและบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย ์ และประกอบธุรกิจ
โรงแรม ทัง้นีธุ้รกิจดงักลา่วมีสภาพอยา่งเดียวกนักบักิจการของบรษัิทและอาจ
เป็นการแขง่ขนักบักิจการของบรษัิท 

ระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการ 
จนถึงการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปี 2563 

3 ปี   

จาํนวนครัง้ท่ีประชมุคณะกรรมการในปี 2562 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทจาํนวน 8/8 ครัง้ 
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน 4/4 ครัง้ 
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนจาํนวน 2/2 ครัง้ 
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการจาํนวน 3/3 ครัง้ 
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสีย่งจาํนวน 3/3 ครัง้ 
 

หลกัเกณฑ/์วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํกับ
ดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม
วาระท่ี 4) 
 

หมายเหต:ุ นายจรมัพร โชตกิเสถยีร  เป็นกรรมการอสิระของบรษิัท สงิห ์เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบรษิัททีด่าํเนนิธุรกจิ ลงทนุ พฒันาและ

บริหารจดัการอสงัหารมิทรพัย ์และประกอบธุรกิจโรงแรม ทัง้นี ้ธุรกิจดงักล่าวมสีภาพอย่างเดยีวกนักบักิจการของบริษัทและอาจเป็นการแข่งขนั

กบักจิการของบรษิัท 
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2. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดลิิปรัจ ราชากาเรีย  

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ 

ตาํแหนง่ปัจจบุนั กรรมการ (แตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2551) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุม่บรษัิท* 

อาย ุ 54 ปี (เกิดปี 2508) 

คณุวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ สหราชอาณาจกัร 
ปรญิญาตร ีสาขา Computer Systems Analysis & Design  
ประเทศศรลีงักา 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 103/2551  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

การดาํรงตาํแหนง่อ่ืนๆ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบตัิการ บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 
(มหาชน)  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ บริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร  ์
อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวนบรษัิทท่ีดาํรงตาํแหนง่กรรมการ บรษัิทจดทะเบียน        3  บรษัิท (เป็นบรษัิทจดทะเบียนในประเทศศรลีงักา  
1 บรษัิท และประเทศสเปน 1 บรษัิท)              

บรษัิททั่วไป               72  บรษัิท                          

ประสบการณท์าํงาน รองประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน โรงแรมออเรีย่นท ์เอ็กซเ์พรส รถไฟและ
เรอืสาํราญ 
หวัหนา้กลุม่ผูต้รวจสอบการเงิน บรษัิท อีซิ โซลชูั่น จาํกดั (มหาชน) 
ผูต้รวจสอบการเงิน เครอืรา้นอาหาร Le Piaf 
ผูต้รวจสอบการเงิน บรษัิท Desert Express Ltd T/A Monte’s ลอนดอน 
สหราชอาณาจกัรผูต้รวจสอบการเงิน/หวัหนา้กลุม่นกับญัชี บรษัิท London 
Wine Bars Ltd. 

สดัสว่นการถือหุน้ 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

MINT: 11,605,466 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.25 ของทนุท่ีออกและเรยีกชาํระ
แลว้ 
MINT-W6: 486,866 หนว่ย 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ               
ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืมี
สภาพป็นการแขง่ขนัธุรกิจกบับรษัิท 

-ไมม่-ี 

ระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการ 
จนถึงการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปี 2563 

11 ปี 4 เดือน  

จาํนวนครัง้ท่ีประชมุคณะกรรมการในปี 2562 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทจาํนวน 8/8 ครัง้ 

หลกัเกณฑ/์วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํกบั
ดแูลกิจการและคณะกรรมการบรษัิท (รายละเอียดในหนงัสอืเชิญประชมุ
วาระท่ี 4) 

* แต่งตัง้นายเอม็มานูเอล จู๊ด ดลิปิรจั ราชากาเรยี ขึน้ดาํรงตาํแหนง่ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุ่มบรษิัท สบืแทนนายวลิเลยีม เอล็ลวู๊์ด ไฮเนค็ ที่

ครบกาํหนดตามสญัญาโดยมผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 
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3. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค  

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้     กรรมการ 

ตาํแหนง่ปัจจบุนั กรรมการ (แตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556) 

อาย ุ 48 ปี (เกิดปี 2514) 

คณุวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Washington State 
University, WA, สหรฐัอเมรกิา  
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด Washington State University, 
Pullman, WA, สหรฐัอเมรกิา 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 47/2547  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

การดาํรงตาํแหนง่อ่ืนๆ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฎิบตัิการ กลุม่ธุรกิจฮอทเชน บรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟูด้ 
กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการ บรษัิท ครสิเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการและผูบ้รหิารบรษัิทในเครอื บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 
Trustee โรงเรยีนนานาชาต ิ

จาํนวนบรษัิทท่ีดาํรงตาํแหนง่กรรมการ บรษัิทจดทะเบียน        2  บรษัิท  
บรษัิททั่วไป               12  บรษัิท    
                                  1  องคก์ร                    

ประสบการณท์าํงาน กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษัิท เอส แอนด ์พี     
ซินดเิคท จาํกดั (มหาชน)  
รองประธาน บรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟูด้ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
ผูจ้ดัการทั่วไป บรษัิท เอสแอลอารที์ จาํกดั 
ผูอ้าํนวยการฝ่าย Global Sourcing บรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟูด้ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
ผูจ้ดัการทั่วไป บรษัิท เบอรเ์กอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบตักิาร บรษัิท เบอรเ์กอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บรษัิท โคคา-โคลา จาํกดั สหรฐัอเมรกิา 

สดัสว่นการถือหุน้ 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

MINT: 3,276,958 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.07 ของทนุท่ีออกและเรยีกชาํระแลว้  
MINT-W6: 160,138 หนว่ย 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ               
ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืมี
สภาพป็นการแขง่ขนัธุรกิจกบับรษัิท 

-ไมม่-ี 

ระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการ 
จนถึงการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปี 2563 

6 ปี 5 เดือน  

จาํนวนครัง้ท่ีประชมุคณะกรรมการในปี 2562 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทจาํนวน 8/8 ครัง้ 
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสีย่งจาํนวน 1/3 ครัง้ 

หลกัเกณฑ/์วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํกบั
ดแูลกิจการและคณะกรรมการบรษัิท (รายละเอียดในหนงัสอืเชิญประชมุวาระ
ท่ี 4) 
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4. นางสาวคามิลล ์มา 

 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการอิสระ 

ตาํแหนง่ปัจจบุนั -ไมม่ี- 

อาย ุ 62 ปี (เกิดปี 2500) 

คณุวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม MM, SASIN Graduate School of Business Administration  
BA Political Science and East Asian Studies, Wellesley College,  
Wellesley Mass สหรฐัอเมรกิา 
หลกัสตูร  Advanced Audit Committee program (AACP) รุน่ท่ี 36/2563 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Board that Make a Difference (BMD) รุน่ท่ี 2/2559 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI)  
ปี 2559 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 182/2556 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

การดาํรงตาํแหนง่อ่ืนๆ -ไมม่ี-   

จาํนวนบรษัิทท่ีดาํรงตาํแหนง่กรรมการ บรษัิทจดทะเบียน        - ไมม่ี -   
บรษัิททั่วไป                 - ไมม่ี -  

ประสบการณท์าํงาน Financial Advisor to Chairman, Financial Committee Member and 
Investment Committee Member of Charoen Pokphand Group Co., Ltd. 
Financial Institutions Regional Equity Analyst of Morgan Stanley (Asia) Ltd. 
Director Strategic and Equity Investment Portfolio, and Derivatives 
Business Development of Securities One Public Co., Ltd. 

สดัสว่นการถือหุน้ 
 

MINT: -ไมม่-ี  
MINT-W6: -ไมม่-ี 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ               
ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืมี
สภาพป็นการแขง่ขนัธุรกิจกบับรษัิท 

-ไมม่-ี 

ระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการ 
จนถึงการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปี 2563 

- 

จาํนวนครัง้ท่ีประชมุคณะกรรมการในปี 2562 - 

หลกัเกณฑ/์วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูล
กิจการและคณะกรรมการบรษัิท (รายละเอียดในหนงัสอืเชิญประชมุวาระท่ี 4) 
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