
เอกสารแนบ 3 (1)

ชื่อ - สกุล นายขจรเดช  ไรวา

อายุ 69   ป

ประสบการณ / การดํารงตําแหนงในบริษัท ปจจุบัน

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
 

ประสบการณ / การดํารงตําแหนงในธุรกิจอื่นที่เปน  - ไมมี -

  บริษัทจดทะเบียน
 

/ การดํารงตําแหนงในธุรกิจอื่นที่ไม จํานวน   5   แหง  

  เปนบริษัทจดทะเบียน กรรมการบริหาร  บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด /

 ธุรกิจลงทุนรานอาหารไทยในตางประเทศ

 บริษัท เอส. อาร. เอสเตท จํากัด / 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย

ประธานกรรมการ บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด / 

ธุรกิจรานอาหาร ภายใตชื่อ “ภัทรา / สุดา”  

กรรมการ บริษัท เอส แอนด พี ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้ง พีทีอี จํากัด /

ธุรกิจใหบริการสนับสนุนแกวิสาหกิจในเครือ หรือสาขา, 

ประกอบกิจการทําอาหาร รานอาหาร

บริษัท เอส แอนด พี อินเตอรเนชั่นแนลฟูดส (กัมพูชา) จํากัด /

ธุรกิจรานอาหาร ภายใตชื่อ “เอส แอนด พี ”  
 

/ การดํารงตําแหนงในธุรกิจอื่นที่  - ไมมี -

  แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

ประวัติการศึกษาและอบรม ๏  ปริญญาตรี  พาณิชยศาสตรบัณฑิต

    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ณ.)

๏  ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)

    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 24 มกราคม 2562) จํานวน 10,275,705 หุน (คิดเปน 2.10 %)

จํานวนปที่เปนกรรมการ 25  ป (วันที่แตงตั้ง  20  เมษายน  2537)

ขอพิพาททางกฎหมาย  - ไมมี -

ประเภทของกรรมการที่จะแตงตั้ง กรรมการบริษัท 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท  4  ครั้ง  จากจํานวน  5  ครั้ง
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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง และนิยามกรรมการอิสระ



เอกสารแนบ 3 (2)

ชื่อ - สกุล นางเกษสุดา  ไรวา

อายุ 65   ป
ประสบการณ / การดํารงตําแหนงในบริษัท ปจจุบัน

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร /

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน /

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ / การดํารงตําแหนงในธุรกิจอื่นที่เปน  - ไมมี -
  บริษัทจดทะเบียน  

/ การดํารงตําแหนงในธุรกิจอื่นที่ไม จํานวน  14  แหง  
  เปนบริษัทจดทะเบียน กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด / 

 ธุรกิจลงทุนรานอาหารไทยในตางประเทศ
กรรมการบริหาร  บริษัท เอส. อาร. เอสเตท จํากัด / 

ธุรกิจใหเชาทรัพยสิน (อสังหาริมทรัพย)
บริษัท เอส แอนด พี ดิลิเวอรี่ จํากัด  
(เดิมชื่อ บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด) /

 ธุรกิจขนสงสินคาทางบก
บริษัท เอส แอนด พี อินเตอรเนชั่นแนลฟูดส จํากัด /
ธุรกิจรานอาหารญี่ปุนภายใตชื่อ   “ไมเซน”

 บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด / 
 ธุรกิจรานอาหาร ภายใตชื่อ “ภัทรา / สุดา”  
กรรมการ บริษัท อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด พี  จํากัด / 

บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จํากัด /
ธุรกิจโรงเรียนสอนทําอาหาร “The Thai Cuisine”
บริษัท เอส แอนด พี ดีเวลลอปเมนท  โฮลดิ้ง จํากัด /
ธุรกิจใหบริการสนับสนุนแกวิสาหกิจในเครือ หรือสาขา,   
ประกอบกิจการทําอาหาร รานอาหาร
บริษัท ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ จํากัด / 
ธุรกิจรานอาหารภายใตชื่อ   “ภัทรา”  
บริษัท ภัทรา อินเตอรเนชั่นแนล เรสทัวรองส แมเนจเมนท
(ปกกิ่ง) จํากัด / 
ธุรกิจรานอาหารภายใตชื่อ  “ภัทรา”  
บริษัท ภัทรา เรสทัวรองท เวียนนา จีเอ็มบีเอช จํากัด / 
ธุรกิจรานอาหาร ภายใตชื่อ   “ภัทรา”
บริษัท เอส แอนด พี อินเตอรเนชั่นแนลฟูดส (กัมพูชา) จํากัด /
ธุรกิจรานอาหาร ภายใตชื่อ “เอส แอนด พี ”  
บริษัท ภัทรา ไฟน ไทย คูซีน จํากัด /
ธุรกิจรานอาหาร ภายใตชื่อ  "ภัทรา" 
บริษัท เอส แอนด พี ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้ง พีทีอี จํากัด /
ธุรกิจใหบริการสนับสนุนแกวิสาหกิจในเครือ หรือสาขา,   
ประกอบกิจการทําอาหาร รานอาหาร

   ธุรกิจรานอาหารญี่ปุนภายใตชื่อ "อุเมะโนะฮานะ" 
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เอกสารแนบ 3 (3)

/ การดํารงตําแหนงในธุรกิจอื่นที่  - ไมมี -

  แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

ประวัติการศึกษาและอบรม ๏  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

๏  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร

    มหาวิทยาลัยนอรธอิสเทิรน บอสตัน, สหรัฐอเมริกา

๏  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร 

    วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ

๏  ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) 45/2005

    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

๏  ประกาศนียบัตร Role of The Chairman รุน 36

    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

๏  หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน 10/2553   

    สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

๏  หลักสูตรผูบริหารระดับสูงของประเทศ "ภูมิพลังแผนดิน" รุน 1

    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

๏  หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย รุน 6 (TEPCoT) 

    สถาบันวิทยาการการคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

๏  หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน(วพน.) รุน 6 

    สถาบันวิทยาการพลังงาน

๏  หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุน 1 

    สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

๏  หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสรางเครือขายนวัตกรรม (BRAIN) รุน 2

    สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

๏  ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) 251/2018

    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 24 มกราคม 2562) จํานวน 37,976,550 หุน (คิดเปน 7.74 %)

จํานวนปที่เปนกรรมการ 25  ป  (วันที่แตงตั้ง  20  เมษายน  2537)

ขอพิพาททางกฎหมาย  - ไมมี -

ประเภทของกรรมการที่จะแตงตั้ง กรรมการบริษัท

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท              5  ครั้ง  จากจํานวน  5  ครั้ง

การเขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา             5  ครั้ง  จากจํานวน  5  ครั้ง

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3  ครั้ง  จากจํานวน  4  ครั้ง
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เอกสารแนบ 3 (4)

ชื่อ - สกุล นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา

อายุ 71  ป

ประสบการณ / การดํารงตําแหนงในบริษัท ปจจุบัน  

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ / การดํารงตําแหนงในธุรกิจอื่นที่เปน จํานวน   2    แหง  

  บริษัทจดทะเบียน กรรมการ / เลขานุการ บริษัท ไดนาสต้ีเซรามิค จํากัด (มหาชน) /

ธุรกิจผลิตและจําหนายวัสดุกอสราง กระเบื้อง เซรามิค

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) /

ธุรกิจวัสดุกอสราง

/ การดํารงตําแหนงในธุรกิจอื่นที่ไม   - ไมมี -  

  เปนบริษัทจดทะเบียน
  

/ การดํารงตําแหนงในธุรกิจอื่นที่   - ไมมี -

แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

ประวัติการศึกษาและอบรม ๏  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม)   

    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๏  โครงการอบรม -  Controllership  

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

๏  Management Development Program  

    JJ Kellogg North Western University

๏  ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)

    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 24 มกราคม 2562) จํานวน 60,055 หุน (คิดเปน 0.012 %)

จํานวนปที่เปนกรรมการ 21  ป (วันที่แตงตั้ง 14  สิงหาคม  2541)

ขอพิพาททางกฎหมาย  - ไมมี -

ประเภทของกรรมการที่จะแตงตั้ง กรรมการบริษัท

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท       5  ครั้ง  จากจํานวน  5  ครั้ง

การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   6  ครั้ง  จากจํานวน  6  ครั้ง
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เอกสารแนบ 3 (5)

ชื่อ - สกุล นายจอหน สกอต ไฮเน็ค

อายุ 48   ป

ประสบการณ / การดํารงตําแหนงในบริษัท ปจจุบัน

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ / การดํารงตําแหนงในธุรกิจอื่นที่เปน จํานวน   2    แหง

  บริษัทจดทะเบียน กรรมการ บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) /

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) /

ธุรกิจรับเหมากอสราง

  

/ การดํารงตําแหนงในธุรกิจอื่นที่ไม จํานวน   3    แหง

  เปนบริษัทจดทะเบียน กรรมการ บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) /

ธุรกิจจัดจําหนายสินคาแฟชั่นจากตางประเทศ

บริษัท พลูหลวง จํากัด /

ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย

บริษัท ภูเก็ต เวสเซล โฮลด้ิง จํากัด /

ธุรกิจใหเชาเรือ

/ การดํารงตําแหนงในธุรกิจอื่นที่ จํานวน   4    แหง

แขงขันกับธุรกิจของบริษัท กรรมการ บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) /

  ธุรกิจเครือขายรานอาหารบริการดวน

บริษัท เอส แอล อาร ที จํากัด /

ธุรกิจรานอาหาร

บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด /

ธุรกิจรานอาหาร

บริษัท พีแคน เดอลุกซ (ประเทศไทย) จํากัด /

ธุรกิจผลิตสิ่งปรุงแตงอาหาร

ทั้งนี้ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของกลุมไมเนอร   เปนธุรกิจประเภทเครือขาย

รานอาหารบริการดวน (QSR) ที่จัดอยูในผลิตภัณฑและกลุมลูกคาแตกตางกัน

โดยมิไดมีการแขงขันกับธุรกิจของบริษัทโดยตรง
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เอกสารแนบ 3 (6)

ประวัติการศึกษาและอบรม ๏  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหวางประเทศ

    Washington State University, Pullman, WA, สหรัฐอเมริกา

๏  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

    Washington State University, Pullman, WA, สหรัฐอเมริกา

๏  ประกาศนียบัตร Director Certificate  Program (DCP) รุนที่ 47/2547

    Australian Institute of Company Directors Association

๏  ประกาศนียบัตร Director Finance  Program (DFP)

    Australian Institute of Company Directors Association

การถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 24 มกราคม 2562)  -

จํานวนปที่เปนกรรมการ 7  ป (วันที่แตงตั้ง 28  กุมภาพันธ 2555)

ขอพิพาททางกฎหมาย  - ไมมี -

ประเภทของกรรมการที่จะแตงตั้ง กรรมการบริษัท

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท               4   ครั้ง  จากจํานวน  5  ครั้ง

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  2   ครั้ง  จากจํานวน  3  ครั้ง
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