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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5  ประวัติกรรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ   

ช่ือ-นามสกุล นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน  
ต าแหน่ง ประธำนกรรมกำร 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

มิถนุำยน 2555 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 4 ปี 10 เดือน 
อายุ 65 ปี 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท 

139,878,733 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 15.3 ของทนุท่ีออกและช ำระแล้ว 
363,321,979 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 39.7 ของทนุท่ีออกและช ำระแล้ว (คูส่มรส) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

 เป็นสำมีของนำงยพุิน ธีระโกเมน 

คุณวุฒทิางการศกึษา ปริญญำตรีวศิวกรรมไฟฟ้ำ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
การผ่านการอบรมท่ีเก่ียวข้องที่
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) 97/2555 
 

ประวัตกิารท างานที่ส าคัญ บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2555-ปัจจบุนั     ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
2532-2555     กรรมกำร บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
2529-2555        กรรมกำรผู้จดักำร บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
2530-2542        ประธำนกรรมกำร บมจ.ซีเอ็ดยเูคชัน่ 
2517-2530 กรรมกำรผู้จดักำร บมจ.ซีเอ็ดยเูคชัน่ 
บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2537-ปัจจบุนั     กรรมกำร บจ.เอ็ม เค เวลิด์ไวด์ 
2542-ปัจจบุนั กรรมกำร บจ.โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ 
2549-ปัจจบุนั     กรรมกำร บจ.เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ ด 
2549-ปัจจบุนั       กรรมกำร บจ.เอ็มเค เซอร์วสิ เทรนน่ิง เซน็เตอร์ 
2533-ปัจจบุนั       กรรมกำร บจ.พรีซชิัน่ แมนแูฟคเจอร่ิง 
2534-ปัจจบุนั       กรรมกำร บจ.โทเทม็ส์ 
2555-ปัจจบุนั       กรรมกำร บจ.หำญธีร์ ยนิูตี ้กรุ๊ป 
2558-ปัจจบุนั กรรมกำร บจ.อนิเตอรเ์นชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลาย 
2559-ปัจจบุนั กรรมกำร บจ.ยนิูตี ้โกลบอล ดีเวลลอปเมนท์ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่
อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 5/5 ครัง้ 
หลักเกณฑ์/วธีิการสรรหา พิจำรณำควำมเหมำะสมโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

  

เอกสำรแนบ 3 

74 
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ช่ือ-นามสกุล นายสมชาย หาญจติต์เกษม   
ต าแหน่ง กรรมกำร 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบตักิำร 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

มิถนุำยน 2555 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 4 ปี 10 เดือน 

อายุ 56 ปี 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท 

164,332,012 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 18.0 ของทนุท่ีออกและช ำระแล้ว 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

 เป็นน้องชำยของนำงยุพิน ธีระโกเมน 

คุณวุฒทิางการศกึษา ปริญญำตรี  มหำวิทยำลยักรุงเทพ 
ปริญญำโท (MS) Abilene Christian University 

การผ่านการอบรมท่ีเก่ียวข้องที่
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) 97/2555  
Director Accreditation Program (DAP) 6/2546  
Financial Statements for Directors (FSD) 9/2547 

ประวัตกิารท างานที่ส าคัญ บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2558-ปัจจบุนั     ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบตักิำร บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2532-ปัจจบุนั     กรรมกำร บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
2555-2558        กรรมกำรผู้จดักำร บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
2535-2555        รองกรรมกำรผู้จดักำร บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2537-ปัจจบุนั     กรรมกำร บจ.เอ็ม เค เวลิด์ไวด์ 
2542-ปัจจบุนั กรรมกำร บจ.โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ 
2549-ปัจจบุนั     กรรมกำร บจ.เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ ด 
2549-ปัจจบุนั       กรรมกำร บจ.เอ็มเค เซอร์วสิ เทรนน่ิง เซน็เตอร์ 
2547-ปัจจบุนั       กรรมกำร บจ.เจ้ำบ้ำนดวิบรีุวลิล่ำ (เพชรบรีุ) 
2550-ปัจจบุนั       กรรมกำร บจ.เชลล์ฮทั เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ 
2555-ปัจจบุนั       กรรมกำร บจ.หำญธีร์ ยนิูตี ้กรุ๊ป 
2558-ปัจจบุนั กรรมกำร บจ.อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ ด ซพัพลำย 
2537-ปัจจบุนั กรรมกำร บจ.เนชัน่แนล ฟู้ ด รีเทล 
2539-ปัจจบุนั กรรมกำร บจ.คปิสนั อินเตอร์เทค 
2548-ปัจจบุนั กรรมกำร บจ.สพีุเรีย ฟู้ ด เซอร์วสิ 
2559-ปัจจบุนั กรรมกำร บจ.เอ็ม เพอฟอร์แมนซ์ 
2559-ปัจจบุนั กรรมกำร บจ.เอ็ม เอชควิ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่
อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 5/5 ครัง้ 
หลักเกณฑ์/วธีิการสรรหา พิจำรณำควำมเหมำะสมโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
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ช่ือ-นามสกุล นายทนง โชตสิรยุทธ์  
ต าแหน่ง กรรมกำรอิสระ 

 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

มิถนุำยน 2555 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 4 ปี 10 เดือน 
อายุ 63 ปี 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท 

20,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.0 ของทนุท่ีออกและช ำระแล้ว (คูส่มรส) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

 -ไม่มี- 

คุณวุฒทิางการศกึษา ปริญญำตรีวศิวกรรมไฟฟ้ำ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ปริญญำโทครุศำสตร์ สำขำบริหำรกำรศกึษำ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
บริหำรธุรกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์สถำบนับณัฑติพฒันบริหำรศำสตร์    

การผ่านการอบรมท่ีเก่ียวข้องที่
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Certification Program (DCP) 33/2546  
 

ประวัตกิารท างานที่ส าคัญ บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2555-ปัจจบุนั     กรรมกำรอิสระ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
2536-ปัจจบุนั     กรรมกำร และกรรมกำรผู้จดักำร บมจ.ซีเอ็ดยเูคชัน่ 
บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2556-ปัจจบุนั กรรมกำร บจ.เบสแล็บ 
2553-ปัจจบุนั      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเพลินพฒันำ บจ.เพลินพฒัน์ 
2549-ปัจจบุนั      ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนเพลินพฒันำ บจ.เพลินพฒัน์ 
2544-ปัจจบุนั กรรมกำร บจ.ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
2527-ปัจจบุนั   กรรมกำร บจ.เอ็มแอนด์อี 
2546-2549 กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร บจ.เพลินพฒัน์ 
2530-2536 กรรมกำร และกรรมกำรผู้จดักำร บจ.ซีเอ็ดยเูคชัน่ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่
อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 5/5 ครัง้ 
หลักเกณฑ์/วธีิการสรรหา พิจำรณำควำมเหมำะสมโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

 
  


