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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5  ประวัติกรรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ   

ช่ือ-นามสกุล นายอรรณพ ตันละมัย  
ต าแหน่ง กรรมกำรอิสระ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

มิถนุำยน 2555 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 5 ปี 10 เดือน 
อายุ 67 ปี 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท 

ของตนเอง  (ไม่มี) 
คูส่มรส/บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิำวะ  (ไม่มี) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

 -ไม่มี- 

คุณวุฒทิางการศกึษา ปริญญำตรีวศิวกรรมเคร่ืองกล จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ปริญญำโท Engineering Management University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ (MBA Quantitative Business Analysis) Indiana University  
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
ปริญญำเอก Engineering Management University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

การผ่านการอบรมท่ีเก่ียวข้องที่
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) 154/2554 
 

ประวัตกิารท างานที่ส าคัญ บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2555-ปัจจบุนั     กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  
2558-ปัจจบุนั กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ บมจ.ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรุงเทพ 
2554-2558   กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ บมจ.ทำงด่วนกรุงเทพ 
บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2559-ปัจจบุนั     คณบดี คณะบริหำรธุรกิจ วิทยำลยัเทคโนโลยีจิตรลดำ 
2559-ปัจจบุนั กรรมกำร บจ.ทอออ 
2549-2560    กรรมกำร บจ.เอ็กซ์ สิบเก้ำ 
2555-2559     คณบดี วทิยำลยักำรจดักำรมหำวทิยำลยัมหดิล 
2550-2554        คณบดี คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
2542-2550        ประธำนกรรมกำรหลกัสตูรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑติ  

คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่
อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 5/5 ครัง้ 
เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 5/6 ครัง้ 

หลักเกณฑ์/วธีิการสรรหา พิจำรณำควำมเหมำะสมโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

เอกสำรแนบ 3 
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ช่ือ-นามสกุล นายสมชาย พิพธิวิจติรกร   
ต าแหน่ง กรรมกำร 

กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม 
กรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

มิถนุำยน 2555 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 5 ปี 10 เดือน 

อายุ 78 ปี 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท 

ของตนเอง  (ไม่มี) 

คูส่มรส/บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิำวะ  3,700,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.4 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

 เป็นน้องชำยของมำรดำของนำยฤทธ์ิ ธีระโกเมน 

คุณวุฒทิางการศกึษา ปริญญำตรีบญัชี (เกียรตนิิยมอนัดบัสอง) จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ (กำรบญัชี) Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

การผ่านการอบรมท่ีเก่ียวข้องที่
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

กำรสมัมนำผลส ำรวจคำ่ตอบแทนกรรมกำรบริษัทไทย 2547 เม่ือวนัท่ี 22 กมุภำพนัธ์ 2548 

ประวัตกิารท างานที่ส าคัญ บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2555-ปัจจบุนั     กรรมกำร บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  
2546-ปัจจบุนั     กรรมกำร บมจ.สหวริิยำสตีลอินดสัตรี 
2552-2557     ประธำนกรรมกำร บมจ.บำงสะพำนบำร์มิล 
2547-2552        กรรมกำร บมจ.บำงสะพำนบำร์มิล 
2529-2541 
2527-2542        

กรรมกำร บมจ.ปนูซีเมนต์นครหลวง 
กรรมกำร บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ 

2526-2542 กรรมกำร บมจ.ประกนัชีวติศรีอยธุยำ  
บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2547-ปัจจบุนั     กรรมกำร บมจ.สหวริิยำเพลทมิล 
2552-2555 กรรมกำร บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่
อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 5/5 ครัง้ 
เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน จ ำนวน 2/2 ครัง้ 

หลักเกณฑ์/วธีิการสรรหา พิจำรณำควำมเหมำะสมโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
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ช่ือ-นามสกุล นางวไิล ฉัททันต์รัศมี  
ต าแหน่ง กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรตรวจสอบ 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

มิถนุำยน 2555 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 5 ปี 10 เดือน 
อายุ 64 ปี 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท 

ของตนเอง  (ไม่มี) 
คูส่มรส/บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิำวะ  (ไม่มี) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

 -ไม่มี- 

คุณวุฒทิางการศกึษา ปริญญำตรีบญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ปริญญำโทบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต    

การผ่านการอบรมท่ีเก่ียวข้องที่
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Fellow (FIOD) 
DCP Refresher 2/2549  
Director Certification Program (DCP) 13/2544  

ประวัตกิารท างานที่ส าคัญ บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2560-ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ.สหไทย เทอร์มินอล 
2555-ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
2558-ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ.บีซีพีจี  
2556-2558     กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ  

บมจ.ซนัไทยอตุสำหกรรมถงุมือยำง 
2553-2555        กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บมจ.ห้องเย็นเอเช่ียนซีฟู้ด 
บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2560-ปัจจบุนั กรรมกำร บมจ.สหไทย สตีลไพพ์ 
2559-ปัจจบุนั กรรมกำรในคณะกรรมกำรตรวจสอบ สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุ

ทหำรลำดกระบงั 
2540-ปัจจบุนั   กรรมกำร บจ.ฮอร์ตัน้อินเตอร์เนชัน่แนล 
2535-ปัจจบุนั   
2557-2560 

กรรมกำร บจ.จดัหำงำน เอ็กเซค็คิวทีฟเสิร์ชเซอร์วสิเซส 
ผู้ เช่ียวชำญวิชำชีพด้ำนบญัชีกำรเงินประจ ำคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรประปำนครหลวง  

2554-2560     เลขำธิกำร สภำวชิำชีพบญัชี ในพระบรมรำชปูถมัภ์ 
2545-2554        กรรมกำรและเหรัญญิก สภำวชิำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ์ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่
อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 5/5 ครัง้ 
เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 6/6 ครัง้ 

หลักเกณฑ์/วธีิการสรรหา พิจำรณำควำมเหมำะสมโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ 




