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ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 

ชื่อ-นามสกุล นำยอรรณพ ตนัละมยั                               
ต าแหน่ง 
 

กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

อาย ุ 68 ปี 
จ านวนและสัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 

ของตนเอง  (ไมม่)ี 
คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ  (ไมม่ี) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

 -ไมม่-ี 

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

การผ่านการอบรมที่
เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

Director Certification Program (DCP) 154/2554  
 

ประวัติการท างานที่ส าคัญ บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2555-ปัจจบุนั     กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  
2558-ปัจจบุนั      กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ บมจ.ทำงดว่นและรถไฟฟำ้กรุงเทพ 
2554-2558 กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ บมจ.ทำงดว่นกรุงเทพ 
บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2559-ปัจจบุนั     คณบดี คณะบริหำรธุรกิจ สถำบนัเทคโนโลยีจิตรลดำ 
2559-2560 กรรมกำร บจ.ทอออ 
2549-2560    กรรมกำร บจ.เอ็กซ์ สบิเก้ำ 
2555-2559     คณบดี วิทยำลยักำรจดักำรมหำวิทยำลยัมหิดล 
2550-2554        คณบดี คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
2542-2550        ประธำนกรรมกำรหลกัสตูรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต  

คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
การด ารงต าแหน่งในกิจการ
อื่นที่อาจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไมม่ี- 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 
2561 

เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 5/5 ครัง้ 
เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 5/6 ครัง้ 
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ชื่อ-นามสกุล นางวิไล ฉัททนัต์รัศมี  
ต าแหน่ง กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรตรวจสอบ 
อาย ุ 65 ปี 
จ านวนและสัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 

ของตนเอง  (ไมม่)ี 
คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ  (ไมม่ี) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

 -ไมม่-ี 

คุณวุฒทิางการศึกษา ปริญญำตรีบญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ปริญญำโทบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 

การผ่านการอบรมที่
เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

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

ประวัติการท างานที่ส าคัญ บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2555-ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
2560-ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ.สหไทย เทอร์มินอล 
2558-ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบรรษัทภิบำล 

บมจ.บีซีพีจี  
2556-2558     กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ  

บมจ.ซนัไทยอตุสำหกรรมถงุมือยำง 
บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2561-ปัจจบุนั ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรตรวจสอบ กำรประปำนครหลวง 
2561-ปัจจบุนั     คณะอนกุรรมกำรนโยบำยกำรจดัซือ้จดัจ้ำงและกำรบริหำรพสัดภุำครัฐ 

กรมบญัชีกลำง 
2560-ปัจจบุนั กรรมกำร บมจ.สหไทย สตีลไพพ์ 
2559-ปัจจบุนั กรรมกำรในคณะกรรมกำรตรวจสอบ สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุ

ทหำรลำดกระบงั 
2559-ปัจจบุนั        ผู้สงัเกตกุำรณ์อิสระตำมข้อตกลงคณุธรรม องค์กรตอ่ต้ำนคอรัปชัน่ (ประเทศไทย) 
2540-ปัจจบุนั   กรรมกำร บจ.ฮอร์ตัน้อินเตอร์เนชัน่แนล 
2535-ปัจจบุนั   กรรมกำร บจ.จดัหำงำน เอก็เซ็คคิวทีฟเสร์ิชเซอร์วิสเซส 

การด ารงต าแหน่งในกิจการ
อื่นที่อาจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไมม่ี- 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 
2561 

เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 5/5 ครัง้ 
เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 6/6 ครัง้ 
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ชื่อ-นามสกุล นายอรรถพล ชดช้อย  
ต าแหน่ง กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

อาย ุ 62 ปี 
จ านวนและสัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 

ของตนเอง  (ไมม่)ี 
คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ  (ไมม่ี) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

 -ไมม่-ี 

คุณวุฒทิางการศึกษา ปริญญำตรีบญัชี (ต้นทนุ) จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
การผ่านการอบรมที่
เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

Director Certification Program (DCP) 54/2548  
 

ประวตัิกำรท ำงำนท่ีส ำคญั บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2555-ปัจจบุนั     กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
2556-ปัจจบุนั     กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ  

บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
2525-2542        กรรมกำรบริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน  

บมจ.ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ 
บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2561-ปัจจบุนั     กรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ.วีรันดำ รีสอร์ท  
2555-ปัจจบุนั     ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน บจ.ยนูิคอตุสำหกรรมพลำสติก 
2560-2561 กรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บจ.วีรันดำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ 
2544-2554 กรรมกำรและผู้อ ำนวยกำร บจ.มอลลเิก้เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) 

 2542-2544 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินและบญัชี บจ.องักฤษตรำง ู(แอล.พี.) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการ
อื่นที่อาจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไมม่ี- 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 
2561 

เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 5/5 ครัง้ 
เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 6/6 ครัง้ 
เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำคำ่ตอบแทน จ ำนวน 2/2 ครัง้ 

 




