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สิง ทีสง่ มาด้วยลําดับที 3
ประวัตโิ ดยสังเขป ผูท้ ไี ด้รบั การเสนอชือเพือ เลือกตัง* เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระที 5)
ชือ-สกุล
อายุ
สัญชาติ
ประเภทกรรมการทีเสนอแต่งตัง*
วุฒทิ างการศึกษา

- นายพิพฒั พะเนียงเวทย์
- 81 ปี
- ไทย
- กรรมการบริษทั
- ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิq สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฏีบณั ฑิตกิตติมศักดิq สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่
- ปริญญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิq สาขาวิชาพัฒนคหเศรษฐศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ / มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขา Education Science
Quanzhou Physical Culture institute สาธารณรัฐประชาชนจีน
- หลักสูตร Stamford Executive Program
at Stamford University California, USA.
- ได้รบั ทุนเข้ารับการสัมมนาในหลักสูตร
Top Management Seminar on Japanese Business
(TOPS-V) of The Association for Overseas Technical, Japan
- จบการศึกษาหลักสูตร ป้ องกันราชอาณาจักร รุ่นที 2
สถาบันวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
- เข้ารับการอบรมใน Havard University USA.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program ปี 2547
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ตําแหน่ งปัจจุบนั ในบริษทั
- ประธานกรรมการบริษทั
จํานวนปี ทเี ป็ นกรรมการบริษทั
- 39 ปี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน
 กิจการอืนทีเ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร/รองประธานกรรมการ
บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ / บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ!ง จํากัด (มหาชน)
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 กิจการอืนทีไ ม่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
- จํานวน 4 แห่ง
 กิจการอืนทีอ าจทําให้เกิดความขัดแย้ง - จํานวน 1 แห่ง
ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็ นการ
บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
แข่งขันกัน / เกียวเนืองกับธุรกิจบริษทั
ประสบการณ์ทาํ งานย้อนหลัง 5 ปี
2559-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบนั
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน)
พิจารณาค่าตอบแทน
ตุลาคม 2560-ปัจจุบนั
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร/
บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
(TFMAMA)
2559- ตุลาคม 2560
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร/
บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
(TF)
2559-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ!ง จํากัด (มหาชน)
2559-สิงหาคม 2561
ประธานกรรมการ
บริษทั ไทย โอ.พี.พี จํากัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษทั ไทย-เมียนมาร์ ซัคเซส เวนเจอร์ จํากัด
2559-ปัจจุบนั
ประธานกิตติมศักดิq
บริษทั ไดอิชิ แพคเกจจิ!ง จํากัด
2559-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บริษทั ซันโกแมชชีนเนอรี (ประเทศไทย) จํากัด
2559-ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ
บริษทั นอร์ทเทิรน์ เทคโนโลยี จํากัด
การถือหุน้ ในบริษทั
- จํานวน 14,959,400 หุน้ คิดเป็ น 3.32% ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 - เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ 1 ครัง! จากจํานวน 1 ครัง!
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 13 ครัง! จากจํานวน 13 ครัง!
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ครัง!
จากจํานวน 3 ครัง!
คุณสมบัติตอ้ งห้าม :1. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ กียวกับทรัพย์ซงึ ได้กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บมจ.เพรซิเดนท์ เบเกอรี ในรอบปี ทผี ่านมา
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ประวัตโิ ดยสังเขป ผูท้ ไี ด้รบั การเสนอชือเพือ เลือกตัง* เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระที 5)
ชือ-สกุล
อายุ
สัญชาติ
ประเภทกรรมการทีเสนอแต่งตัง*
วุฒทิ างการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตําแหน่ งปัจจุบนั ในบริษทั
จํานวนปี ทเี ป็ นกรรมการบริษทั

- นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
- 71 ปี
- ไทย
- กรรมการบริษทั
- Mini MBA สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- Director Certification Program ปี 2548
Director Accreditation Program ปี 2546
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- รองประธานกรรมการ และกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
- 37 ปี

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน
 กิจการอืนทีเ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
- กรรมการ / บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
 กิจการอืนทีไ ม่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
- จํานวน 2 แห่ง
 กิจการอืนทีอ าจทําให้เกิดความขัดแย้ง
- จํานวน 1 แห่ง
ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็ นการ
บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
แข่งขันกัน / เกียวเนืองกับธุรกิจบริษทั
ประสบการณ์ทาํ งานย้อนหลัง 5 ปี
2562-ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ
และกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
2559-2562
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
2559-ปัจจุบนั
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ตุลาคม 2560-ปัจจุบนั
กรรมการ
2559- ตุลาคม 2560

กรรมการ

มิถนุ ายน 2560 - ปัจจุบนั
2559 - พฤษภาคม 2560
2559 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน)
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน)
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
(TFMAMA)
บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
(TF)
บริษทั เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จํากัด
บริษทั เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จํากัด
บริษทั เคอรี ฟลาวมิลล์ จํากัด
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การถือหุน้ ในบริษทั
- จํานวน 3,319,970 หุน้ คิดเป็ น 0.74% ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 - เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ 1 ครัง! จากจํานวน 1 ครัง!
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 13 ครัง! จากจํานวน 13 ครัง!
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ครัง!
จากจํานวน 3 ครัง!
คุณสมบัติตอ้ งห้าม :1. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ กียวกับทรัพย์ซงึ ได้กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บมจ.เพรซิเดนท์ เบเกอรี ในรอบปี ทผี ่านมา
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ประวัตโิ ดยสังเขป ผูท้ ไี ด้รบั การเสนอชือเพือ เลือกตัง* เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระที 5)
ชือ-สกุล
อายุ
สัญชาติ
ประเภทกรรมการทีเสนอแต่งตัง*
วุฒทิ างการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- นายวิชยั กุลสมภพ
- 43 ปี
- ไทย
- กรรมการบริษทั
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาบริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Advanced Business Practice University of South
Australia
- ปริญญาโท การตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท ภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (Exchange Program)
- Norwegian School of Economics and Business Administration,
Norway
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน
(วธอ.) รุ่นที 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัย ระดับสูง (วปส.) รุ่นที 1
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย
- Executive Leadership Program รุ่นที 2 Wharton Business School,
University of Pennsylvenia, USA & NIDA, Thailand
- หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารอสังหาริมทรัพย์ (RE-CU26)
สมาคมผูบ้ ริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรนักวางแผนการลงทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรนักวางแผนการลงทุน สมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- หลักสูตรภูมพิ ลังแผ่นดิน รุ่นที 4 สําหรับผูบ้ ริหารระดับสูง (ภพผ.)
ศูนย์วชิ าการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที 4
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรูต้ ลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Director Certification Program (DCP) 61/2005
Company Secretary Program (CSP) 18/2006
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
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ตําแหน่ งปัจจุบนั ในบริษทั
- กรรมการบริษทั
จํานวนปี ทเี ป็ นกรรมการบริษทั
- 3 ปี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน
 กิจการอืนทีเ ป็ นบริษทั จดทะเบียน - กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ / บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ!ง จํากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหาร /บริษทั สหโคเจน (ชลบุร)ี จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ / บริษทั ซัมซุง ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 กิจการอืนทีไ ม่เป็ นบริษทั จดทะเบียน - จํานวน 49 แห่ง
 กิจการอืนทีอ าจทําให้เกิดความขัดแย้ง - ไม่มกี ารดํารงตําแหน่ง
ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็ นการ
แข่งขันกัน / เกียวเนืองกับธุรกิจบริษทั
ประสบการณ์ทาํ งานย้อนหลัง 5 ปี
เมษายน 2561-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ!ง จํากัด (มหาชน)
2559 - เมษายน 2561
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ!ง จํากัด (มหาชน)
มกราคม 2564 -ปัจจุบนั
ประธานกรรมการบริหาร บริษทั สหโคเจน (ชลบุร)ี จํากัด (มหาชน)
2561 - ธันวาคม 2563
กรรมการ
บริษทั สหโคเจน (ชลบุร)ี จํากัด (มหาชน)
2559 - เมษายน 2561
กรรมการ
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษทั ซัมซุง ประกันชีวติ
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ธันวาคม 2561-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษทั สห โคเมเฮียว จํากัด
มีนาคม 2561-ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั เฟิ สท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด
มีนาคม 2561-ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ทรัพย์สนิ สหพัฒน์ จํากัด
มีนาคม 2561-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษทั อเมริกนั ฟู้ด จํากัด
เมษายน 2561-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษทั สินภราดร จํากัด
2560 - ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั บีเอสซี โซอิน จํากัด
เมษายน 2560 - ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั แพนแลนด์ จํากัด
เมษายน 2560 - ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั สหพัฒน์เรียลเอสเตท จํากัด
มกราคม 2559-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษทั ยู ซี ซี อูเอะชิมา่ คอฟฟี
(ประเทศไทย) จํากัด
มีนาคม 2559-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษทั รักษาความปลอดภัยไทยซีคอม จํากัด
เมษายน 2559-ปัจจุบนั
กรรมการ
Arusu Myanmar Co., Ltd
2559-ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั เส-นอร์สห โลจิสติกส์ จํากัด
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2559-ปัจจุบนั
2559-ปัจจุบนั
2559-ปัจจุบนั
2559-ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2559-ปัจจุบนั
2559-ปัจจุบนั
2559-ปัจจุบนั
2559-ปัจจุบนั
2559-ปัจจุบนั
2559-ปัจจุบนั
2559-ปัจจุบนั
2559-ปัจจุบนั
2559-ปัจจุบนั
เมษายน 2561-ปัจจุบนั
เมษายน 2561-ปัจจุบนั
เมษายน 2561-ปัจจุบนั
เมษายน 2561-ปัจจุบนั
เมษายน 2561-ปัจจุบนั
เมษายน 2561-ปัจจุบนั
เมษายน 2561-ปัจจุบนั
เมษายน 2561-ปัจจุบนั
เมษายน 2561-ปัจจุบนั
เมษายน 2561-ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เมษายน 2561-ปัจจุบนั
สิงหาคม 2561-ปัจจุบนั
สิงหาคม 2561-ปัจจุบนั
มิถนุ ายน 2562-ปัจจุบนั
เมษายน 2562-ปัจจุบนั
เมษายน 2562-ปัจจุบนั

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษทั โมบาย โลจิสติกส์ จํากัด
Tiger MK Logistics (Myanmar) Co., Ltd.
บริษทั คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จํากัด
Canchana International Co., Ltd.
(ราชอาณาจักรกัมพูชา)
บริษทั กรีน ไลฟ์ แมนเนจเมนท์ จํากัด
บริษทั สห โตคิว คอร์ปอเรชัน จํากัด
บริษทั สหเซวา จํากัด
บริษทั ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จํากัด
บริษทั เอสเอสไอ โฮลดิ!ง จํากัด
บริษทั ปาร์ค แคปปิ ตอล โฮลดิ!ง จํากัด
บริษทั ไทซันฟูดส์ จํากัด
บริษทั ไอ.ดี.เอฟ จํากัด
บริษทั บุญ แคปปิ ตอลโฮลดิ!ง จํากัด
บริษทั พิทกั ษ์กจิ จํากัด
บริษทั ศรีราชาขนส่ง จํากัด
บริษทั อีสเทิรน์ ไทย คอนซัลติ!ง 1992 จํากัด
บริษทั เบสท์ แฟคตอรี เอาท์เล็ท จํากัด
บริษทั เทรชเชอร์ ฮิลล์ จํากัด
บริษทั ศรีราชา เอวิเอชัน จํากัด
บริษทั พี ที เค มัลติเซอร์วสิ จํากัด
บริษทั เอส.ที. (ไทยแลนด์) จํากัด
บริษทั รักษาความปลอดภัย พิทกั ษ์กจิ จํากัด
บริษทั อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด์
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั สหเอเซียแปซิฟิค จํากัด
บริษทั ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั อิมแพค โซล่าร์ จํากัด
บริษทั แม่สอด ซาคาเอะเลซ จํากัด
บริษทั อินเตอร์แลบบอราทอรีส ์ จํากัด
บริษทั สหชลผลพืช จํากัด
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เมษายน 2561-ปัจจุบนั
มีนาคม 2561-ปัจจุบนั
สิงหาคม 2562-ปัจจุบนั
ตุลาคม 2562-ปัจจุบนั
พฤศจิกายน 2562-ปัจจุบนั
มกราคม 2563-ปัจจุบนั
มีนาคม 2563-ปัจจุบนั
ธันวาคม 2563 – ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษทั ไทยทาเคดะเลซ จํากัด
บริษทั คิวพี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั เอสแอลวี รีเทล จํากัด
บริษทั สหแคปปิ ตอล ทาวเวอร์ จํากัด
บริษทั เบรนเว็ค จํากัด
บริษทั ดองกิ ทองหล่อ จํากัด
บริษทั สหกรีน ฟอเรสท์ จํากัด
บริษทั ธนาซิต! ี เวนเจอร์ จํากัด

การถือหุน้ ในบริษทั
- จํานวน 100,000 หุน้ คิดเป็ น 0.02% ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 - เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ 1 ครัง! จากจํานวน 1 ครัง!
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 10 ครัง! จากจํานวน 13 ครัง!
คุณสมบัติตอ้ งห้าม :1. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ กียวกับทรัพย์ซงึ ได้กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บมจ.เพรซิเดนท์ เบเกอรี ในรอบปี ทผี ่านมา
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ประวัตโิ ดยสังเขป ผูท้ ไี ด้รบั การเสนอชือเพือ เลือกตัง* เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระที 5)
ชือ-สกุล
อายุ
สัญชาติ
ประเภทกรรมการทีเสนอแต่งตัง*
วุฒทิ างการศึกษา

- นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกจิ
- 54 ปี
- ไทย
- กรรมการบริษทั
- Master of Science in Food Processing and Technology
The Ohio State University, USA
- Bachelor of Science in Agro-Industrial Product Development
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Accreditation Program ปี 2559
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ตําแหน่ งปัจจุบนั ในบริษทั
- กรรมการบริษทั
จํานวนปี ทเี ป็ นกรรมการบริษทั
- 5 ปี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน
 กิจการอืนทีเ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่มกี ารดํารงตําแหน่ง
 กิจการอืนทีไ ม่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่มกี ารดํารงตําแหน่ง
 กิจการอืนทีอ าจทําให้เกิดความขัดแย้ง
- ไม่มกี ารดํารงตําแหน่ง
ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็ นการ
แข่งขันกัน / เกียวเนืองกับธุรกิจบริษทั
ประสบการณ์ทาํ งานย้อนหลัง 5 ปี
2559 - ปัจจุบนั
กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายผลิตบางชัน บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน)
เมษายน 2561 - ปัจจุบนั
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย ง บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน)

การถือหุน้ ในบริษทั
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

-

จํานวน 25,000 หุน้ คิดเป็ น 0.01% ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ 1 ครัง! จากจํานวน 1 ครัง!
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 13 ครัง! จากจํานวน 13 ครัง!
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย ง 4 ครัง!
จากจํานวน 4 ครัง!

คุณสมบัติตอ้ งห้าม :1. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ กียวกับทรัพย์ซงึ ได้กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บมจ.เพรซิเดนท์ เบเกอรี ในรอบปี ทผี ่านมา
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ประวัตโิ ดยสังเขป ผูท้ ไี ด้รบั การเสนอชือเพือ เลือกตัง* เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระที 5)
ชือ-สกุล
อายุ
สัญชาติ
ประเภทกรรมการทีเสนอแต่งตัง*
วุฒทิ างการศึกษา

-

นางสาวอุบลลักษณ์ ลือวรวิญgู
61 ปี
ไทย
กรรมการบริษทั
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาเคมีวศิ วกรรม
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Accreditation Program ปี 2563
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ตําแหน่ งปัจจุบนั ในบริษทั
- กรรมการบริษทั
จํานวนปี ทเี ป็ นกรรมการบริษทั
- 1 ปี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน
 กิจการอืนทีเ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่มกี ารดํารงตําแหน่ง
 กิจการอืนทีไ ม่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่มกี ารดํารงตําแหน่ง
 กิจการอืนทีอ าจทําให้เกิดความขัดแย้ง
- ไม่มกี ารดํารงตําแหน่ง
ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็ นการ
แข่งขันกัน / เกียวเนืองกับธุรกิจบริษทั
ประสบการณ์ทาํ งานย้อนหลัง 5 ปี
เมษายน 2563-ปัจจุบนั
กรรมการและผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน)
มิถนุ ายน 2563-ปัจจุบนั
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย ง บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน)
2560- เมษายน 2563
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน)
2559
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
Enterprise Architecture & IT Strategy
การถือหุน้ ในบริษทั
- ไม่มกี ารถือหุน้
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 - เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ 1 ครัง! จากจํานวน 1 ครัง!
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 10 ครัง! จากจํานวน 10 ครัง!
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย ง 3 ครัง!
จากจํานวน 3 ครัง!
คุณสมบัติตอ้ งห้าม :1. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ กียวกับทรัพย์ซงึ ได้กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บมจ.เพรซิเดนท์ เบเกอรี ในรอบปี ทผี ่านมา

