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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4  ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชือ่เพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการ   
ชื่อ-นามสกุล นายอรรณพ ตันละมัย  
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็น
กรรมการคร้ังแรก 

มิถนุายน 2555 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท 8 ปี 10 เดือน 
อายุ 70 ปี 
จ านวนและสัดส่วนการถอืหุ้นใน
บริษัท 

ของตนเอง  (ไม่มี) 
คูส่มรส/บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  (ไม่มี) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

  -ไม่มี- 

คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตรีวศิวกรรมเครื่องกล จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ปรญิญาโท Engineering Management, University of Missouri ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ (MBA Quantitative Business Analysis) Indiana University  
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ปรญิญาเอก Engineering Management, University of Missouri ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

การผ่านการอบรมทีเ่กี่ยวข้องที่
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Ceritfication Program (DCP) 154/2554 
 

ประวัตกิารท างานทีส่ าคัญ บรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2555-ปัจจบุนั     กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป  
2558-ปัจจบุนั     กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
2554-2558 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ 
บรษิัทท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2559-ปัจจบุนั     คณบดี คณะบรหิารธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยีจิตรลดา 
2559-2560 กรรมการ บจ.ทอออ 
2549-2560    กรรมการ บจ.เอ็กซ ์สิบเกา้ 
2555-2559     คณบดี วทิยาลยัการจดัการมหาวทิยาลยัมหดิล 
2550-2554        คณบดี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
2542-2550        ประธานกรรมการหลกัสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ  

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่
อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์

-ไม่มี- 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ จ านวน 7/7 ครัง้ 
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 5/6 ครัง้ 

หลักเกณฑ/์วธิีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบรษิัทฯ 
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ชื่อ-นามสกุล นายสมชาย พิพธิวิจติรกร 
ต าแหน่ง กรรมการ 

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็น
กรรมการคร้ังแรก 

มิถนุายน 2555 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท 8 ปี 10 เดือน 

อายุ 81 ปี 
จ านวนและสัดส่วนการถอืหุ้นใน
บริษัท 

ของตนเอง  (ไม่มี)  

คูส่มรส/บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  3,700,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.4   
ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

 เป็นนอ้งชายของมารดาของนายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 

คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตรี (เกียรตนิิยมอนัดบัสอง) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ (การบญัชี) Michigan State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
การผ่านการอบรมทีเ่กี่ยวข้องที่
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การสมัมนาผลส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการบรษิัทไทย 2547 

ประวัตกิารท างานทีส่ าคัญ บรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2555-ปัจจบุนั     กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป  
2546-ปัจจบุนั     กรรมการ บมจ.สหวริยิาสตีลอินดสัตรี 
2552-2557     ประธานกรรมการ บมจ.บางสะพานบารม์ิล 
2547-2552        กรรมการ บมจ.บางสะพานบารม์ิล 
2529-2541 
2527-2542        

กรรมการ บมจ.ปนูซีเมนตน์ครหลวง 
กรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

2526-2542 กรรมการ บมจ.ประกนัชีวติศรีอยธุยา  

บรษิัทท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2547-ปัจจบุนั     กรรมการ บมจ.สหวริยิาเพลทมิล 
2552-2555 กรรมการ บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่
อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์

-ไม่มี- 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ จ านวน 7/7 ครัง้ 
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ จ านวน 2/2 ครัง้ 

หลักเกณฑ/์วธิีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบรษิัทฯ 
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ชื่อ-นามสกุล นางวไิล ฉัททันตรั์ศมี  
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็น
กรรมการคร้ังแรก 

มิถนุายน 2555 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท 8 ปี 10 เดือน 
อายุ 67 ปี 
จ านวนและสัดส่วนการถอืหุ้นใน
บริษัท 

ของตนเอง (ไม่มี) 
คูส่มรส/บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  (ไม่มี) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

 -ไม่มี- 

คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตรบีญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปรญิญาโทบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

การผ่านการอบรมทีเ่กี่ยวข้องที่
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

ประวัตกิารท างานทีส่ าคัญ บรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2555-ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2560-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สหไทย เทอรม์ินอล 
2558-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล 

บมจ.บีซีพีจี  
บรษิัทท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2563-ปัจจบุนั ท่ีปรกึษาอธิการบดี สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร

ลาดกระบงั 
2561-ปัจจบุนั คณะอนกุรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 

กรมบญัชีกลาง 
2559-ปัจจบุนั ผูส้งัเกตการณอ์ิสระตามขอ้ตกลงคณุธรรม องคก์รตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั 

(ประเทศไทย) 
 2540-ปัจจบุนั   กรรมการ บจ.ฮอรต์ัน้อินเตอรเ์นชั่นแนล 
 2535-ปัจจบุนั   กรรมการ บจ.จดัหางาน เอ็กเซค็คิวทีฟเสิรช์เซอรว์สิเซส 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่
อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์

-ไม่มี- 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ จ านวน 7/7 ครัง้ 
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 6/6 ครัง้ 
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ จ านวน 1/1 ครัง้ 

หลักเกณฑ/์วธิีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบรษิัทฯ 


