
 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน)  
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

เอกสารแนบ 4  

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
 
1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม  

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการอิสระ 

ตําแหนง่ปัจจบุนั กรรมการอิสระ (แตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2551) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

อาย ุ 71 ปี (เกิดปี 2488) 

คณุวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัวิลเลยีมส์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเคมบริดจ์ ประเทศองักฤษ 
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเคมบริดจ์ ประเทศองักฤษ 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) ปี 2543 สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การดาํรงตาํแหนง่อ่ืนๆ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกิจกรรมเพ่ือสงัคมและกรรมการสรรหา
คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการ บริษัท ชบับ์สามคัคีประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการ บริษัท สยามพารากอนดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 
กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จํากดั 
เหรัญญิก สภากาชาดไทย 

จํานวนบริษัทท่ีดาํรงตาํแหนง่กรรมการ บริษัทจดทะเบียน        2  บริษัท  
บริษัททัว่ไป                 5  บริษัท     
                                 21 องค์กร 

ประสบการณ์ทํางาน กรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนบรรษัท
บริหารสนิทรัพย์ไทย 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ประธานสมาคมธนาคารไทย 
ประธานกรรมการ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

สดัสว่นการถือหุ้น 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

MINT: -ไมม่ี- 
MINT-W5: -ไมม่ี- 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ               
ทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไมม่ี- 
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ระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการ 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

 

8 ปี 8 เดือน  

จํานวนครัง้ท่ีประชมุคณะกรรมการในปี 2559 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทจํานวน 8/8 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 4/4 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนจํานวน 2/2 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการจํานวน 3/3 ครัง้ 

หลกัเกณฑ์/วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ
และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนงัสอืเชิญประชมุวาระท่ี 7) 
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2. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดลิิปรัจ ราชากาเรีย  

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ 

ตําแหนง่ปัจจบุนั กรรมการ (แตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2551) 

อาย ุ 51 ปี (เกิดปี 2508) 

คณุวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ประเทศองักฤษ 
ปริญญาตรี สาขา Computer Systems Analysis & Design  
ประเทศศรีลงักา 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 103/2551  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การดาํรงตาํแหนง่อ่ืนๆ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตัิการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
(มหาชน)     
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ บริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

จํานวนบริษัทท่ีดาํรงตาํแหนง่กรรมการ บริษัทจดทะเบียน        2  บริษัท  
                                  (เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศศรีลงักา 1 บริษัท) 
บริษัททัว่ไป               55  บริษัท            

ประสบการณ์ทํางาน รองประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน โรงแรมออเร่ียนท์ เอ็กซ์เพรส รถไฟและเรือ
สาํราญ 
หวัหน้ากลุม่ผู้ตรวจสอบการเงิน บริษัท อีซิ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) 
ผู้ตรวจสอบการเงิน เครือร้านอาหาร Le Piaf 
ผู้ตรวจสอบการเงิน บริษัท Desert Express Ltd T/A Monte’s ลอนดอน ประเทศ
องักฤษ 
ผู้ตรวจสอบการเงิน/หวัหน้ากลุม่นกับญัชี บริษัท London Wine Bars Ltd. 

สดัสว่นการถือหุ้น 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

MINT: 5,399,893 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว  
MINT-W5: 2,762,917 หนว่ย 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ               
ทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไมม่ี- 

ระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการ 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

8 ปี 1 เดือน  

จํานวนครัง้ท่ีประชมุคณะกรรมการในปี 2559 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทจํานวน 8/8 ครัง้ 

หลกัเกณฑ์/วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ
และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนงัสอืเชิญประชมุวาระท่ี 7) 
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3. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค 

 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ 

ตําแหนง่ปัจจบุนั กรรมการ (แตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556) 

อาย ุ 45 ปี (เกิดปี 2514) 

คณุวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ Washington State 
University, WA, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การดาํรงตาํแหนง่อ่ืนๆ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด Washington State University, 
Pullman, WA, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 47/2547  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฎิบตัิการ กลุม่ธุรกิจฮอทเชน บริษัท เดอะ ไมเนอร์ 
ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท เอสแอนด์
พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
กรรมการและผู้บริหารบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
(มหาชน) 
Trustee โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ 

จํานวนบริษัทท่ีดาํรงตาํแหนง่กรรมการ บริษัทจดทะเบียน        3  บริษัท  
บริษัททัว่ไป                 7  บริษัท 
                                  1  องค์กร   

ประสบการณ์ทํางาน รองประธาน บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
ผู้จดัการทัว่ไป บริษัท เอสแอลอาร์ที จํากดั 
ผู้ อํานวยการฝ่าย Global Sourcing บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
ผู้จดัการทัว่ไป บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการ บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษัท โคคา-โคลา จํากดั ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สดัสว่นการถือหุ้น 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

MINT: 2,938,942 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว  
MINT-W5: 125,137 หนว่ย 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ               
ทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไมม่ี- 

ระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการ 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

3 ปี 1 เดือน   

จํานวนครัง้ท่ีประชมุคณะกรรมการในปี 2559 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทจํานวน 8/8 ครัง้ 

หลกัเกณฑ์/วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการและ
คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนงัสอืเชิญประชมุวาระท่ี 7) 
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  เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8 
  ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการใหม่ 
 

  นายจรัมพร โชติกเสถยีร 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการอิสระ 

ตําแหนง่ปัจจบุนั -ไมม่ี - 

อาย ุ 60 ปี (เกิดปี 2500) 

คณุวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั Harvard ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science, 
Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 66/2550  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 185/2557  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) ปี 2547  
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวทิยาการพลงังาน รุ่นท่ี 1/2555  
สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.) 
หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 11 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.)  

การดาํรงตาํแหนง่อ่ืนๆ 
(ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560) 

กรรมการอิสระ บริษัท สงิห์ เอสเตท จํากดั (มหาชน)* 
กรรมการ มลูนิธิศกึษาพฒัน์ 
กรรมการ มลูนิธิวิจยัเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวนบริษัทท่ีดาํรงตาํแหนง่กรรมการ บริษัทจดทะเบียน        1  บริษัท  
บริษัททัว่ไป                 -   บริษัท 
                                  2  องค์กร   

ประสบการณ์ทํางาน กรรมการผู้ อํานวยการ บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน (กนส.) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ประธานกรรมการบริหาร สาํนกังานพฒันาธุรกรรม ทางอิเลก็ทรอนิกส์  
(องค์การมหาชน) 
กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ประธานกรรมการ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ประธานกรรมการ บริษัท สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จํากดั 
ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ดเทรด ดอท คอม จํากดั 
ประธานกรรมการ บริษัท แฟมมิลี ่โนฮาว จํากดั 
กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากดั 

สดัสว่นการถือหุ้น MINT: -ไมม่ี- 
MINT-W5: -ไมม่ ี

  



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน)  
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

เอกสารแนบ 4  

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ               
ทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไมม่ี- 

หลกัเกณฑ์/วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ
และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนงัสอืเชิญประชมุวาระท่ี 8) 

 

หมายเหต:ุ * เมื่อวนัที ่24 กมุภาพนัธ์ 2560 นายจรมัพร โชติกเสถียร ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท สิงห์ 
เอสเตท จํากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัททีดํ่าเนินธุรกิจ ลงทนุ พฒันาและบริหารจดัการอสงัหาริมทรพัย์ และ
ประกอบธุรกิจโรงแรม ทัง้นี ้ ธุรกิจดงักล่าวมีสภาพอย่างเดียวกนักบักิจการของบริษัท ซ่ึงจะแจ้งใหที้ป่ระชมุผู้
ถือหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมีมติแต่งตัง้ต่อไป 
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