24

สิง่ ที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 3
ประวัตโิ ดยสังเขป ผูท้ ่ไี ด้รบั การเสนอชื่อเพือ่ เลือกตัง้ เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

- นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
- 39 ปี
- ไทย
- กรรมการบริษทั
- Master of Art in Business and Managerial Economics
(Part time program)
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Science in Computer System Engineering
(Software engineering) Boston University
Thesis “Engineering a System-level Instruction set Simulator”
- วิศวกรรมศาสตร์บณั ฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงงานทางวิศวกรรม “Bayesian based Website
Classification system”
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Accreditation Program ปี 2559
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ตาแหน่ งปัจจุบนั ในบริษทั
- กรรมการรองผูอ้ านวยการ /กรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสีย่ ง
จานวนปี ท่เี ป็ นกรรมการบริษทั
- 8 ปี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่
 กิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่มกี ารดารงตาแหน่ง
 กิจการอื่นทีไ่ ม่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
- จานวน 2 แห่ง
 กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้ง - บริษทั เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จากัด
ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็ นการ
แข่งขันกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษทั
ชื่อ-สกุล
อายุ
สัญชาติ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้
วุฒทิ างการศึกษา
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ประสบการณ์ทางานย้อนหลัง 5 ปี
2560-ปัจจุบนั
กรรมการรองผูอ้ านวยการ
เม.ย. 2561-ปัจจุบนั
กรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสีย่ ง
2560
กรรมการและผูจ้ ดั การฝ่ ายสารสนเทศ
มี.ค. 2561-ปัจจุบนั
กรรมการ
2560-ปัจจุบนั
กรรมการ
การถือหุน้ ในบริษทั
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

-

บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
บริษทั อเมริกนั ฟู้ด จากัด
บริษทั เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จากัด

จานวน 3,344,810 หุน้ คิดเป็ น 0.74% ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว
เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ 1 ครัง้ จากจานวน 1 ครัง้
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 12 ครัง้ จากจานวน 12 ครัง้
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ ง 4 ครัง้
จากจานวน 4 ครัง้

คุณสมบัติตอ้ งห้าม :1. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มปี ระวัตกิ ารทารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บมจ.เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ ในรอบปี ทผ่ี ่านมา
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ประวัตโิ ดยสังเขป ผูท้ ่ไี ด้รบั การเสนอชื่อเพือ่ เลือกตัง้ เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
ชื่อ-สกุล
อายุ
สัญชาติ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้
วุฒทิ างการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ตาแหน่ งปัจจุบนั ในบริษทั
จานวนปี ท่เี ป็ นกรรมการบริษทั

- นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั
- 53 ปี
- ไทย
- กรรมการบริษทั
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Program ปี 2546
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชีบริหารและฝ่ ายการเงิน /
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ ง
- 26 ปี

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่
 กิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่มกี ารดารงตาแหน่ง
 กิจการอื่นทีไ่ ม่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
- จานวน 1 แห่ง
 กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้ง
- บริษทั เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จากัด
ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็ นการ
แข่งขันกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษทั
ประสบการณ์ทางานย้อนหลัง 5 ปี
2560-ปัจจุบนั
กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโส
ฝ่ ายบัญชีบริหารและฝ่ ายการเงิน
2560-ปัจจุบนั
กรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสีย่ ง
2560-ปัจจุบนั
เลขานุการบริษทั
2560-ปัจจุบนั
กรรมการ
การถือหุน้ ในบริษทั

บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
บริษทั เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จากัด

- จานวน 50,000 หุน้ คิดเป็ น 0.01% ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 - เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ 1 ครัง้ จากจานวน 1 ครัง้
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 12 ครัง้ จากจานวน 12 ครัง้
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ ง 4 ครัง้
จากจานวน 4 ครัง้
คุณสมบัติตอ้ งห้าม :1. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มปี ระวัตกิ ารทารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บมจ.เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ ในรอบปี ทผ่ี ่านมา
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ประวัตโิ ดยสังเขป ผูท้ ่ไี ด้รบั การเสนอชื่อเพือ่ เลือกตัง้ เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
ชื่อ-สกุล
อายุ
สัญชาติ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้
วุฒทิ างการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตาแหน่ งปัจจุบนั ในบริษทั
จานวนปี ท่เี ป็ นกรรมการบริษทั

- ดร.พจนี พะเนียงเวทย์
- 58 ปี
- ไทย
- กรรมการบริษทั
- สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
ปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารจัดการ
- University Of California, Davis
ปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สง่ิ แวดล้อมและการเกษตร
- University Of California, Davis
ปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรีสาขาวิชาชีวเคมี
- Director Accreditation Program ปี 2551
How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- กรรมการบริษทั / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ ง
- 9 ปี

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่
 กิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
- รองผูอ้ านวยการ / บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
 กิจการอื่นทีไ่ ม่เป็ นบริษทั จดทะเบียน - จานวน 8 แห่ง
 กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้ง - บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็ นการ
แข่งขันกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษทั
ประสบการณ์ทางานย้อนหลัง 5 ปี
2560-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
มิ.ย. 2561-ปัจจุบนั
กรรมการธรรมาภิบาล
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
และบริหารความเสีย่ ง
ตุลาคม 2560-ปัจจุบนั
รองผูอ้ านวยการ
บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
(TFMAMA)

29
ตุลาคม 2560
2561-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั

รองผูอ้ านวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) (TF)
บริษทั อเมริกนั ฟู้ดส์ จากัด
บริษทั ไทยอันเปาผลิตภัณฑ์ กระดาษ จากัด
บริษทั สยามจริงใจ จากัด
บริษทั เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จากัด
บริษทั เพรซิเดนท์อนิ เตอร์ฟูดส์ จากัด
บริษทั เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จากัด
บริษทั จิมส์กรุป๊ จากัด
บริษทั ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จากัด

การถือหุน้ ในบริษทั
- จานวน 1,234,480 หุน้ คิดเป็ น 0.27% ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 - เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ 1 ครัง้ จากจานวน 1 ครัง้
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 12 ครัง้ จากจานวน 12 ครัง้
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ ง 4 ครัง้
จากจานวน 4 ครัง้
คุณสมบัติตอ้ งห้าม :1. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มปี ระวัตกิ ารทารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บมจ.เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ ในรอบปี ทผ่ี ่านมา
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ประวัตโิ ดยสังเขป ผูท้ ่ไี ด้รบั การเสนอชื่อเพือ่ เลือกตัง้ เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
- นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
- 46 ปี
- ไทย
- กรรมการบริษทั
- นิตศิ าสตร์มหาบัณฑิต
สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Accreditation Program Class 110/2557
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ตาแหน่ งปัจจุบนั ในบริษทั
- กรรมการบริษทั
จานวนปี ท่เี ป็ นกรรมการบริษทั
- 6 ปี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่
 กิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
- กรรมการลงทุน/ผูจ้ ดั การสานักกรรมการผูอ้ านวยการ
บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
 กิจการอื่นทีไ่ ม่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
- 9 แห่ง
 กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้ง
- บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็ นการ
แข่งขันกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษทั
ประสบการณ์ทางานย้อนหลัง 5 ปี
2560-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
ตุลาคม 2560-ปัจจุบนั
กรรมการลงทุน/
บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การสานักกรรมการผูอ้ านวยการ (TFMAMA)
2562-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษทั เจียมบอดี้ จากัด
2561-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษทั เพรซิเดนท์ ดีเวนเจอร์ จากัด
2560-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษทั ไทย อินสแตนท์ โพรดักส์ จากัด
2560-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษทั ไทย อันเป่ า ผลิตภัณฑ์กระดาษ จากัด
2560-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษทั ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จากัด
2560-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษทั สามชาย ซันไชน์ จากัด
2560-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษทั เพรซิเดนท์อนิ เตอร์ฟูดส์ จากัด
ชื่อ-สกุล
อายุ
สัญชาติ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้
วุฒทิ างการศึกษา
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ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
การถือหุน้ ในบริษทั
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

กรรมการ
กรรมการ

บริษทั เออีพี สแควร์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จากัด
บริษทั สามเฮง จากัด

- จานวน 276,870 หุน้ คิดเป็ น 0.06% ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว
- เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ 1 ครัง้ จากจานวน 1 ครัง้
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 12 ครัง้ จากจานวน 12 ครัง้

คุณสมบัติตอ้ งห้าม :1. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มปี ระวัตกิ ารทารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บมจ.เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ ในรอบปี ทผ่ี ่านมา
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ประวัตโิ ดยสังเขป ผูท้ ่ไี ด้รบั การเสนอชื่อเพือ่ เลือกตัง้ เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
73 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ
นิตศิ าสตร์บณั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบณั ฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบณั ฑิตยสภา
- นิตศิ าสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่น ๔๑
- หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับ
นักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น ๑๑
- สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่น 7
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program
- Audit Committee and Continuing Development Program
Monitoring Fraud Risk Management
Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management
Monitoring the Quality of Financial Reporting
Monitoring the Internal Audit Function
IT Governance for Directors
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ตาแหน่ งปัจจุบนั ในบริษทั
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
จานวนปี ท่เี ป็ นกรรมการบริษทั
- 2 ปี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่
 กิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่มกี ารดารงตาแหน่ง
 กิจการอื่นทีไ่ ม่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
- 6 แห่ง
 กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้ง
- ไม่มกี ารดารงตาแหน่ง
ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็ นการ
แข่งขันกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษทั
ชื่อ-สกุล
อายุ
สัญชาติ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้
วุฒทิ างการศึกษา

-
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ประสบการณ์ทางานย้อนหลัง 5 ปี
เม.ย. 2563-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
มิ.ย. 2563-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสีย่ ง
2558-ปัจจุบนั
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
2563-ปัจจุบนั
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
2556-ปัจจุบนั
กรรมการ
2563-ปัจจุบนั
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
2564-ปัจจุบนั
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
2560-ปัจจุบนั
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
การถือหุน้ ในบริษทั
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

-

บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
สถาบันพระปกเกล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มูลนิธพิ ล.ต.อ. เภา สารสิน
สภาวิชาชีพบัญชี
คณะกรรมการอัยการ
คณะกรรมการวินจั ฉัยภาษีอากร

จานวน 135,000 หุน้ คิดเป็ น 0.03% ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว
เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ 1 ครัง้ จากจานวน 1 ครัง้
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 12 ครัง้ จากจานวน 12 ครัง้
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ ง 4 ครัง้
จากจานวน 4 ครัง้

คุณสมบัติตอ้ งห้าม :1. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มปี ระวัตกิ ารทารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บมจ.เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ ในรอบปี ทผ่ี ่านมา

