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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5  ประวัติกรรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ   

ช่ือ-นามสกุล นายขัติยา ไกรกาญจน์  
ต าแหน่ง กรรมกำรอิสระ 

ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

มิถนุำยน 2555 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 6 ปี 10 เดือน 
อายุ 66 ปี 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท 

ของตนเอง  (ไม่มี) 
คูส่มรส/บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิำวะ  (ไม่มี) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

 -ไม่มี- 

คุณวุฒทิางการศกึษา ปริญญำตรีวศิวกรรมไฟฟ้ำ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ปริญญำโทวศิวกรรมไฟฟ้ำ University of Missouri – Rolla ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
ปริญญำเอกวศิวกรรมไฟฟ้ำ University of Missouri – Rolla ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

การผ่านการอบรมท่ีเก่ียวข้องที่
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) 37/2548 
Financial Statements for Directors (FSD) 3/2551 
Advanced Audit Committee Program (AACP) 34/2554 
Director Certification Program (DCP) 110/2551 
Director Certification Program Update (DCPU) 5/2558 

ประวัตกิารท างานที่ส าคัญ บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2555-ปัจจบุนั     กรรมกำรอิสระ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  
2560-ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ บมจ.กลุธรเคอร์บี ้
2550-ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ.พรีเมียร์ มำร์เก็ตติง้ 
2554-2561 กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย 
2548-2557 กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ.พรีเมียร์ เทคโนโลยี 
บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2556-ปัจจบุนั     กรรมกำร บจ.ลิงซ์ คอร์ปอเรชัน่ 
2551-ปัจจบุนั กรรมกำร บจ.เมฆฟ้ำดีเวลลอปเมนท์ 
2551-ปัจจบุนั กรรมกำร บจ.วปิเทล 
2545-ปัจจบุนั กรรมกำร บจ.ทรัพย์อดุมพร็อพเพอร์ตี ้
2531-ปัจจบุนั กรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำร บจ.เควี อีเลคทรอนิคส์ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่
อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 5/5 ครัง้ 
เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนจ ำนวน 2/2 ครัง้ 

หลักเกณฑ์/วธีิการสรรหา พิจำรณำควำมเหมำะสมโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

เอกสำรแนบ 3 

74 



22 
 

ช่ือ-นามสกุล นายอรรถพล ชดช้อย   
ต าแหน่ง กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

มิถนุำยน 2555 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 6 ปี 10 เดือน 

อายุ 62 ปี 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท 

ของตนเอง  (ไม่มี) 

คูส่มรส/บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิำวะ  (ไม่มี)   
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

 -ไม่มี- 

คุณวุฒทิางการศกึษา ปริญญำตรีบญัชี (ต้นทนุ) จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
การผ่านการอบรมท่ีเก่ียวข้องที่
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Certification Program (DCP) 54/2548 

ประวัตกิารท างานที่ส าคัญ บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2555-ปัจจบุนั     กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  
2556-ปัจจบุนั     กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
2525-2542     กรรมกำรบริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน บมจ.ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ 
บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2561-ปัจจบุนั     กรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ.วีรันดำ รีสอร์ท  

2555-ปัจจบุนั     ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน บจ.ยูนิคอตุสำหกรรมพลำสติก 

 2560-2561 กรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บจ.วีรันดำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ 

 2544-2554 กรรมกำรและผู้อ ำนวยกำร บจ.มอลลิเก้เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) 

 2542-2544 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินและบญัชี บจ.องักฤษตรำง ู(แอล.พี.) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่
อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 5/5 ครัง้ 
เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 6/6 ครัง้ 
เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน จ ำนวน 2/2 ครัง้ 

หลักเกณฑ์/วธีิการสรรหา พิจำรณำควำมเหมำะสมโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
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ช่ือ-นามสกุล นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา  
ต าแหน่ง กรรมกำรอิสระ 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

มิถนุำยน 2555 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 6 ปี 10 เดือน 
อายุ 67 ปี 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท 

ของตนเอง 4,200,500 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.5  
คูส่มรส/บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิำวะ  (ไม่มี) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

 -ไม่มี- 

คุณวุฒทิางการศกึษา ปริญญำตรีวศิวกรรมไฟฟ้ำ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
การผ่านการอบรมท่ีเก่ียวข้องที่
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) 97/2555  

ประวัตกิารท างานที่ส าคัญ บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2561-ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
2555-2561  กรรมกำร บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  
2555-2557 รองกรรมกำรผู้จดักำร สำยงำนพฒันำสำขำภตัตำคำร 

บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
2549-2555     รองกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยพฒันำธุรกิจและธุรกิจตำ่งประเทศ 

บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
2535-2549        ผู้อ ำนวยกำร บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่
อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 5/5 ครัง้ 
หลักเกณฑ์/วธีิการสรรหา พิจำรณำควำมเหมำะสมโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
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ช่ือ-นามสกุล นายประวทิย์ ตันติวศินชัย  
ต าแหน่ง กรรมกำร 

กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

มิถนุำยน 2555 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 6 ปี 10 เดือน 
อายุ 62 ปี 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท 

ของตนเอง 3,862,800 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.4  
คูส่มรส/บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิำวะ  (ไม่มี) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

 -ไม่มี- 

คุณวุฒทิางการศกึษา ปริญญำตรีบญัชี (กำรเงินและกำรธนำคำร) จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ประกำศนียบตัรขัน้สงูกำรสอบบญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

การผ่านการอบรมท่ีเก่ียวข้องที่
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) 97/2555  
Director Accreditation Program (DAP) 6/2546  

ประวัตกิารท างานที่ส าคัญ บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2560-ปัจจบุนั กรรมกำร บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
2560-ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ.ซีเอ็ดยเูคชัน่ 
2542-2560  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บมจ.ซีเอ็ดยเูคชัน่ 
2555-2559 กรรมกำรและเลขำนกุำร บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
2558-2559     ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบตักิำร (บญัชีและกำรเงิน) บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
2549-2558        รองกรรมกำรผู้จดักำร สำยงำนบญัชีและกำรเงิน บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

 2537-2549 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่
อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 5/5 ครัง้ 
หลักเกณฑ์/วธีิการสรรหา พิจำรณำควำมเหมำะสมโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

 




