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เอกสาร ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 7 
ประวัตกิรรมการท ี่ได้รับการเสนอชื่อเพ ื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
 

1. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่   
 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้        กรรมการ  
ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการ (แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2540)  

อาย ุ  66 ปี (เกิดเม่ือปี 2492) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวติัการอบรม General Management Program, Ashridge Management College  
ประเทศองักฤษ 

หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 28/2546  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การดํารงตําแหน่งอ่ืนๆ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
และกรรมการบริษัทในเครือ 

จํานวนบริษัทท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบยีน        1  บริษัท  
บริษัททัว่ไป               36  บริษัท                    

สดัสว่นการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2558 MINT: 9,219,850 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว  
MINT-W5: 406,538 หน่วย  

การดํารงตําแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจ -ไม่มี- 
ทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

ระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ 19 ปี 

จํานวนครัง้ท่ีประชมุคณะกรรมการ เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทจํานวน 6/6 ครัง้ 
ในปี 2558  

หลกัเกณฑ์/วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการและ
คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชมุวาระท่ี 7) 
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2. นายธีรพงศ์ จันศริ ิ 
 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้      กรรมการ  

ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการ (แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2556) 
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

อาย ุ 50 ปี (เกิดปี 2508) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวติัการอบรม ปริญญาโท สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 10/2544  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

การดํารงตําแหน่งอ่ืนๆ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 
และกรรมการบริษัทในเครือ 
กรรมการอํานวยการ สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
กรรมการ สภาวิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม 

จํานวนบริษัทท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบยีน        2  บริษัท  
บริษัททัว่ไป               27  บริษัท 
                                2   องค์กร                    

สดัสว่นการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2558 MINT: - ไม่มี- 
MINT-W5: -ไม่มี- 
MINT: 14,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว (คู่สมรส) 
MINT-W5: 650 หน่วย (คูส่มรส) 

การดํารงตําแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจ -ไม่มี- 
ทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์   
 
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ 3 ปี 
 

จํานวนครัง้ท่ีประชมุคณะกรรมการ เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทจํานวน 3/6 ครัง้ 
ในปี 2558 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนจํานวน 0/2 ครัง้  
หลกัเกณฑ์/วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการและ  
 คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชมุวาระท่ี 7) 
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3. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง 
 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้       กรรมการอสิระ 
ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการอิสระ (แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559) 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
ประธานกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

อาย ุ  52 ปี (เกิดปี 2506) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวติัการอบรม ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ห ลั ก สู ต ร  Families in Business from Generation to Generation, Harvard 
Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ห ลั ก สู ต ร  TLCA Leadership Development Program, IMD Lausanne,  
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
หลักสูตร Certified Financial Planner (CEP) รุ่นท่ี 1/2552 สมาคมนักวางแผน
การเงินไทย (TFPA) / Financial Planning Standards Board (FPSB)  
หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุ่นท่ี 1  

หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)  รุ่นท่ี 1/ 2543 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)  ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FN)  รุ่นท่ี 1/2546 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การดํารงตําแหน่งอ่ืนๆ กรรมการ กรรมการบริหาร และท่ีปรึกษาอาวโุส บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั 
(มหาชน) 
อปุนายก สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 
กรรมการอิสระ บริษัท ที เค เอส เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซเูปอร์เซนเตอร์ จํากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากดั 
กรรมการ บริษัท แฟมิล่ี ออฟฟิศ จํากดั 

จํานวนบริษัทท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียน        3  บริษัท  
บริษัททัว่ไป                 3  บริษัท 
                                  1  องค์กร 
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ประสบการณ์ทํางาน กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 
กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ชโรเดอร์ จํากดั 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ เอกธํารง จํากดั (มหาชน) 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท มอร์แกน เกรนเฟลล์ไทย จํากดั 

สดัสว่นการถือหุ้น ณ 22 ม.ค. 2559 MINT:  -ไม่มี- 
MINT-W5: -ไม่มี- 

การดํารงตําแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจ  -ไม่มี- 
ทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์   

ระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ  3 เดือน 

จํานวนครัง้ท่ีประชมุคณะกรรมการ  - * 
ในปี 2558   
หลกัเกณฑ์/วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการและ

คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชมุวาระท่ี 7) 

*หมายเหตุ: เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 คณะกรรมการมีมติแตง่ตัง้นางสาวสวุภา เจริญย่ิง ดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระ แทน
นายเคนเนธ ล ีไวท์ ซึง่ถึงแก่กรรม 


