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เอกสารแนบ 3  

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
 

1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค  

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ 

ตําแหนง่ปัจจบุนั ประธานกรรมการ (แตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 1 กนัยายน 2521) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

อาย ุ 68 ปี (เกิดปี 2492) 

คณุวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม ปริญญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวชิาการจดัการ วิทยาลยัโยนก 
จงัหวดัลาํปาง 
โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 64/2548 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การดาํรงตาํแหนง่อ่ืนๆ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและ
กํากบัดแูลกิจการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการและกรรมการ บริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ บริษัท แปซิฟิกครอส อินเตอร์เนชัน่แนล  

จํานวนบริษัทท่ีดาํรงตาํแหนง่กรรมการ บริษัทจดทะเบียน        2  บริษัท  
บริษัททัว่ไป               41  บริษัท     

ประสบการณ์ทํางาน กรรมการ บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดเิคท จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ บริษัท ซาทชิ แอนด์ ซาทชิ จํากดั  
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ บริษัท โอกิลวี แอนด์   เมเธอร์   
(ประเทศไทย) จํากดั 

สดัสว่นการถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

MINT: 149,585,748  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.24 ของทนุท่ีออกและเรียก
ชําระแล้ว 
MINT: 5,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว  
(คูส่มรส) 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ               
ทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
หรือมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธรุกิจกบับริษัท 

-ไมม่ี- 

ระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการ 
จนถึงการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2561 

39 ปี 7 เดือน  

จํานวนครัง้ท่ีประชมุคณะกรรมการในปี 2560 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทจํานวน 8/8 ครัง้ 

หลกัเกณฑ์/วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ
และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนงัสอืเชิญประชมุวาระท่ี 7) 
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2. นายอานิล ธาดาน่ี 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ 

ตําแหนง่ปัจจบุนั กรรมการ (แตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 26 มิถนุายน 2541) 
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

อาย ุ 71 ปี (เกิดปี 2489) 

คณุวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม ปริญญาโท สาขาบริหาร University of California, Berkeley  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ University of Wisconsin, Madison 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การดาํรงตาํแหนง่อ่ืนๆ กรรมการ บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากดั (มหาชน) 
ผู้ก่อตัง้และประธานกรรมการ บริษัท ซิมโฟนี เอเชีย โฮลดิง้ จํากดั และ
กรรมการบริษัทในเครือ 
ผู้ก่อตัง้และกรรมการ บริษัท ซมิโฟนี อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ส์ จํากดั 
(บริษัทจดทะเบียนในสหราชอาณาจกัร) และกรรมการบริษัทในเครือ 
สมาชิกคณะกรรมาธิการและประธานคณะกรรมการ SMU Enterprise 
Board, The Institute of Innovation and Entrepreneurship, Singapore 
Management University 
สมาชิก SMU Committee for Institutional Advancement, Singapore 
Management University 
สมาชิก International Institute for Strategic Studies 

จํานวนบริษัทท่ีดาํรงตาํแหนง่กรรมการ บริษัทจดทะเบียน        2  บริษัท  
                              (เป็นบริษัทจดทะเบียนในสหราชอาณาจกัร 1 บริษัท) 
บริษัททัว่ไป               52  บริษัท     
                                  1  องค์กร 

สดัสว่นการถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

MINT: 59,411,662  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.29 ของทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ               
ทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
หรือมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธรุกิจกบับริษัท 

-ไมม่ี- 

ระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการ 
จนถึงการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2561 

19 ปี 9 เดือน  

จํานวนครัง้ท่ีประชมุคณะกรรมการในปี 2560 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทจํานวน 7/8 ครัง้ 
เข้าประชมุคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนจํานวน 2/2 ครัง้ 
เข้าประชมุคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการจํานวน 3/3 ครัง้ 

หลกัเกณฑ์/วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ
และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนงัสอืเชิญประชมุวาระท่ี 7) 
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3. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกรู 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการอิสระ 

ตําแหนง่ปัจจบุนั กรรมการอิสระ (แตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 18 มกราคม 2561) 
กรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ 57 ปี (เกิดปี 2503) 

คณุวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม ปริญญาศิลปศาสตร์ดษุฎีกิตติมศกัดิ์ สาขาวชิาการจดัการ  
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ Rhode Island School of Design  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
หลกัสตูรนกับริหารการพฒันาตามแนวพระราชดาํริ รุ่นท่ี 2 (นบร.)  
ปี 2556 
หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวทิยาการพลงังาน รุ่นท่ี 2 (วพน.) ปี 2556
หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นท่ี 4 (TEPCoT) 
ปี 2554 
โครงการฝึกอบรมผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นท่ี 1 (EXCET 1) 
ปี 2553 
หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.)  
รุ่นท่ี 5/2550 
ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ปี 2549 (ปรอ.19) /  
(วปอ.49) 
หลกัสตูร  The Role of  Chairman Program ปี 2548  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) ปี 2543  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงูด้านการพฒันาธุรกิจอตุสาหกรรมและการ
ลงทนุ รุ่นท่ี 1 (วธอ.) 

การดาํรงตาํแหนง่อ่ืนๆ กรรมการและท่ีปรึกษา บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จํากดั 
กรรมการ บริษัท ไทยโตชิบาอตุสาหกรรม จํากดั 
กรรมการ บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติง้ จํากดั 
กรรมการมลูนิธิวงดริุยางค์ซิมโฟนี กรุงเทพฯ   
คณะกรรมการอํานวยการ สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร    
ประธานมลูนิธิ ดร.กร-ทา่นผู้หญิงนิรมล สริุยสตัย์ 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้ทรงคณุวฒุิพิเศษของนายกรัฐมนตรี 
นายกกิตตมิศกัดิ์ สมาคมไทย-ญ่ีปุ่ น 
ท่ีปรึกษา หอการค้าไทย 
ท่ีปรึกษาประธานสหพนัธ์สมาคมสตรีนกัธุรกิจและวิชาชีพแหง่ประเทศ
ไทยในพระบรมราชินปูถมัภ์ 

จํานวนบริษัทท่ีดาํรงตาํแหนง่กรรมการ บริษัทจดทะเบียน        1  บริษัท  
บริษัททัว่ไป                3  บริษัท     
                                 3  องค์กร 
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ประสบการณ์ทํางาน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 
ประธานกรรมการบริหารกลุม่บริษัทโตชิบา ประเทศไทย 
นายกสมาคม สมาคมไทย – ญ่ีปุ่ น 
รองประธาน หอการค้าไทย 
กรรมการ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการ  วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล 
ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษา  Harrow International School Bangkok 
กรรมการ  มลูนิธิอทุกพฒัน์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
กรรมการ  หอศิลปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 

สดัสว่นการถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 18 มกราคม 2561 

MINT: 3,548  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ               
ทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
หรือมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธรุกิจกบับริษัท 

-ไมม่ี- 

ระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการ 
จนถึงการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2561 * 

3 เดือน  

จํานวนครัง้ท่ีประชมุคณะกรรมการในปี 2560 -  * 

หลกัเกณฑ์/วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ
และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนงัสอืเชิญประชมุวาระท่ี 7) 

 

*หมายเหตุ: แตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 18 มกราคม 2561 แทนนายพาที สารสนิ ท่ีได้ลาออกจากตําแหนง่  
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  เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8 
  ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการใหม่ 
 

 นายเอด็เวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท  

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการอิสระ 

ตําแหนง่ปัจจบุนั - ไมม่ี - 

อาย ุ 66 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  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
Intensive Program in Hotel Management with specific focus on 
marketing and branding, Cornell University, New York  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
Diploma, International Finance, Thunder School of Global 
Management, Phoenix ประเทศสหรัฐอเมริกา  
Intensive Program in International Finance, Wharton School 
Executive Development, Philadelphia ประเทศสหรัฐอเมริกา 

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

จํานวนบริษัทท่ีดาํรงตาํแหนง่กรรมการ บริษัทจดทะเบียน        -  บริษัท  
บริษัททัว่ไป                1  บริษัท     

ประสบการณ์ทํางาน Vice President แมริออท โฮเทลส์ อินเตอร์เนชัน่แนล –  สหราชอาณาจกัร
และไอร์แลนด์ 
Vice President  แมริออท โฮเทลส์ อินเตอร์เนชัน่แนล – ฮาวายและ
แปซิฟิกใต้ โฮโนลลู ูฮาวาย 
Vice President  แมริออท โฮเทลส์ อินเตอร์เนชัน่แนล – เอเชียและ
แปซิฟิกใต้ ฮ่องกง 

สดัสว่นการถือหุ้น MINT: -ไมม่-ี 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ               
ทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
หรือมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธรุกิจกบับริษัท 

-ไมม่ี- 

หลกัเกณฑ์/วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ
และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนงัสอืเชิญประชมุวาระท่ี 8) 
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