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ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 

ชื่อ-นามสกุล นายอรรณพ ตนัละมยั                               
ต าแหน่ง 
 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ 70 ปี 
จ านวนและสัดส่วนการถอืหุ้น
ในบริษัท 

ของตนเอง  (ไมม่)ี 
คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  (ไมม่ี) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

 -ไมม่ี- 

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

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวขอ้งที่
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Certification Program (DCP) 154/2554  
 

ประวัติการท างานที่ส าคัญ บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2555-ปัจจบุนั     กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุป๊  
2558-ปัจจบุนั      กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ 
2554-2558 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทางดว่นกรุงเทพ 
บรษัิทท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2559-ปัจจบุนั     คณบดี คณะบรหิารธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยีจิตรลดา 
2559-2560 กรรมการ บจ.ทอออ 
2549-2560    กรรมการ บจ.เอ็กซ ์สบิเกา้ 
2555-2559     คณบดี วิทยาลยัการจดัการมหาวิทยาลยัมหิดล 
2550-2554        คณบดี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
2542-2550        ประธานกรรมการหลกัสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่
ที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์

-ไมม่ี- 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ จ านวน 7/7 ครัง้ 
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 5/6 ครัง้ 
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ชื่อ-นามสกุล นางวิไล ฉัททนัตรั์ศมี  
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 

อาย ุ 67 ปี 
จ านวนและสัดส่วนการถอืหุ้น
ในบริษัท 

ของตนเอง  (ไมม่)ี 
คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  (ไมม่ี) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

 -ไมม่ี- 

คุณวุฒทิางการศึกษา ปรญิญาตรบีญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ปรญิญาโทบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวขอ้งที่
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

ประวัติการท างานที่ส าคัญ บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2555-ปัจจบุนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุป๊ 
2560-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สหไทย เทอรม์ินอล 
2558-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล 

บมจ.บีซีพีจี  
บรษัิทท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2563-ปัจจบุนั ที่ปรกึษาอธิการบดี สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร

ลาดกระบงั 
2561-ปัจจบุนั คณะอนกุรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 

กรมบญัชีกลาง 
2559-ปัจจบุนั ผูส้งัเกตการณอ์ิสระตามขอ้ตกลงคณุธรรม องคก์รตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั 

(ประเทศไทย) 
2540-ปัจจบุนั   กรรมการ บจ.ฮอรต์ัน้อินเตอรเ์นชั่นแนล 
2535-ปัจจบุนั   กรรมการ บจ.จดัหางาน เอก็เซ็คคิวทีฟเสริช์เซอรว์ิสเซส 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่
ที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์

-ไมม่ี- 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ จ านวน 7/7 ครัง้ 
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 6/6 ครัง้ 
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ จ านวน 1/1 ครัง้ 
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ชื่อ-นามสกุล นายขตัิยา ไกรกาญจน ์  
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 

อาย ุ 68 ปี 
จ านวนและสัดส่วนการถอืหุ้น
ในบริษัท 

ของตนเอง  (ไมม่)ี 
คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  (ไมม่ี) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

 -ไมม่ี- 

คุณวุฒทิางการศึกษา ปรญิญาตรวีศิวกรรมไฟฟา้ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ปรญิญาโทวิศวกรรมไฟฟา้ University of Missouri-Rolla ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ปรญิญาเอกวิศวกรรมไฟฟา้ University of Missouri-Rolla ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวขอ้งที่
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
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 

ประวัติการท างานที่ส าคัญ บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุป๊ 
2562-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุป๊ 
2550-ปัจจบุนั     กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.พรเีมียร ์มารเ์ก็ตติง้ 
2560-2562 กรรมการอิสระ บมจ.กลุธรเคอรบ์ี ้
2554-2561        กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนเิคชั่น เอเชีย 
บรษัิทท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2551-ปัจจบุนั     กรรมการ บจ.เมฆฟา้ดีเวลลอปเมนท ์
2551-ปัจจบุนั     กรรมการ บจ.วิปเทล 
2545-ปัจจบุนั     กรรมการ บจ.ทรพัยอ์ดุมพรอ็พเพอรต์ี ้

 2531-ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บจ.เควี อีเลคทรอนิคส ์
 2556-2561    กรรมการ บจ.ลงิซ ์คอรป์อเรชั่น 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่
ที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์

-ไมม่ี- 
 

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

 


