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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3
ประวัตโิ ดยสังเขป ผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ (ประกอบพิจารณาวาระที่ 5)

ชื่อ-สกุล

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ

อายุ
สัญชาติ

70 ปี
ไทย

วุฒทิ างการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัย Oklahoma State University, Oklahoma, USA.
- ปริญญาโท สาขาการบริ หารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
มหาวิทยาลัย Southwest Texas State University, Texas, USA.
- ปริญญาตรี B.S. in Advanced Technologyสาขาหลัก : เทคโนโลยีเครื่ องทาความ
เย็นและการปรับอากาศ สาขารอง : การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

American Technological University, Texas, USA.
- วุฒิบตั ร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2540 วปอ.รุ่น 40 (วปรอ.4010)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประเภทกรรมการที่ขอแต่ งตัง้

-

The Role of Chairman (RCP) ปี 2552
กรรมการอิสระ

ตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจการที่เข้ าข่ายแข่งขันหรื อ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษัท
ไม่มี
ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
เมษายน 2561-ปั จจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริ ษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
ตรวจสอบ
2560-เมษายน 2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
2560-ปั จจุบนั

นายกสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ

2559-2561

ที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิ
ในคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของกรรมการ

สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2558-ปั จจุบนั
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2558-2559

พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรม
การบริ หาร
ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ดารงตาแหน่งอธิการบดี

2559-2560

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

15 สิงหาคม 2561 ปั จจุบนั

อนุญาโตตุลาการ

2558-2559
2558-2559

ผลงานปี 2562

สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ
สานักงานศาลยุตธิ รรม

ให้ ข้อคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์แก่การกากับดูแลกิจการในฐานะกรรมการของบริษัท
อุทิศเวลาให้ กบั บริษัทอย่างเต็มที่ และเข้ าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่าเสมอ

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

-

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562 - เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครัง้ จากจานวน 12 ครัง้
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จากจานวน 4 ครัง้
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการใน บมจ.เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ 2 ปี
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม :1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บมจ.เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
ในรอบปี ที่ผา่ น
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ประวัตโิ ดยสังเขป ผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ (ประกอบพิจารณาวาระที่ 5)

ชื่อ-สกุล

นางเอมอร ปทุมารักษ์

อายุ
สัญชาติ

70 ปี
ไทย

วุฒทิ างการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ รปม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต บช.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Accreditation Program ปี 2559
ประเภทกรรมการที่ขอแต่ งตัง้ - กรรมการอิสระ
ตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- บริษัทจดทะเบียนอื่น
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กิจการที่เข้ าข่ายแข่งขันหรื อ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษัท
-

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
เมษายน 2561-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
2558 – เมษายน 2561

กรรมการอิสระ

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

8552 – ปั จจุบนั

กรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

ผลงานปี 2562

ให้ ข้อคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์แก่การกากับดูแลกิจการในฐานะกรรมการของบริษัท
อุทิศเวลาให้ กบั บริ ษัทอย่างเต็มที่ และเข้ าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่าเสมอ

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562 - เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครัง้ จากจานวน 12 ครัง้
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ จากจานวน 4 ครัง้
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี่ยง 2 ครัง้
จากจานวน 2 ครัง้
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จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการใน บมจ.เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ 5 ปี
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม :1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บมจ.เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
ในรอบปี ที่ผา่ น
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ประวัตโิ ดยสังเขป ผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ (ประกอบพิจารณาวาระที่ 5)

ชื่อ- นามสกุล
อายุ

นายวัฒนชัย โชติชตู ระกูล
71 ปี

ไทย
ปริญญาตรี หรื อเทียบเท่า นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี หรื อเทียบเท่า นิติบณ
ั ฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่ง เนติบณ
ั ฑิตยสภา
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประเภทกรรมการที่ขอแต่ งตัง้
- กรรมการอิสระ
ตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
- กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
- กิจการที่เข้ าข่ายแข่งขันหรื อ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษัท
ไม่มี
ประวัตกิ ารทางาน :
ปี 2556
: ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 1
ปี 2552-ปี 2555
: ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา
ปี 2550-ปี 2551
: รองประธานศาลฎีกา
ปี 2546-ปี 2549
: ผู้พิพากษาหัวหน้ าคณะในศาลฎีกา
ปี 2542-ปี 2545
: ผู้พิพากษาศาลฎีกา
ปี 2539-ปี 2541
: อธิบดีกรมบังคับคดี
ปี 2536-ปี 2538
: เลขานุการศาลฎีกา
ปี 2535
: ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
ปี 2533-ปี 2534
: ผู้พิพากษาหัวหน้ าคณะในศาลอาญา
ปี 2531-ปี 2532
: ผู้พิพากษาหัวหน้ าศาลประจากระทรวงช่วยราชการศาลฎีกา
ปี 2530
: ผู้พิพากษาหัวหน้ าศาลจังหวัดสระบุรี
ปี 2529
: ผู้พิพากษาหัวหน้ าศาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ปี 2528
: ผู้พิพากษาหัวหน้ าศาลจังหวัดพังงา
ปี 2521-ปี 2527
: ผู้พิพากษาประจากระทรวง/ผู้พิพากษาหัวหน้ าศาลประจากระทรวง
ปี 2519-ปี 2520
: ผู้พิพากษาศาลแขวงขอนแก่น/ผู้พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก่น
ปี 2517-ปี 2518
: ผู้ชว่ ยผู้พิพากษา/ผู้พิพากษาประจากระทรวง
การถือหุ้นในบริษัทฯ
- ไม่มี
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม - ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้ กระทาโดยทุจริ ต
สัญชาติ
วุฒทิ างการศึกษา
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ประวัตโิ ดยสังเขป ผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ (ประกอบพิจารณาวาระที่ 5)

ชื่อ-นามสกุล
ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรี ธรา
อายุ
62 ปี
สัญชาติ
ไทย
วุฒทิ างการศึกษา - วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- ว.ว. อายุรศาสตร์ ทวั่ ไป แพทยสภา
- Diploma in Cardiology, Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith
Hospital, University of London
- Certificate and Diploma in Interactive Video & Computer Technology, Birkbeck
College, University of London
- อ.ว. อายุรศาสตร์ โรคหัวใจ แพทยสภา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บยส.รุ่น12) ก.ยุตธิ รรม
- Fellow of American College of Physician
- Fellow of Royal College of Physician (LONDON)
- (Directors Certification Program) from Thai Institute of Directors
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรหลักนิตธิ รรมเพื่อประชาธิปไตย วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ(นธป.๖)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - อบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
DCP 244/2017 (Director Certification Program) ปี 2560
ประเภทกรรมการที่ขอแต่ งตัง้ - กรรมการอิสระ
ตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- บริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัทอินเตอร์ ฟาร์ มา จากัด (มกาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
- กิจการที่เข้ าข่ายแข่งขันหรื อ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษัท
ไม่มี
ประวัตกิ ารทางาน
ปี 2526-2528
แพทย์ใช้ ทนุ โรงพยาบาลเกาะสมุย จ.สุราษฏร์ ธานี
ปี 2528-2530
แพทย์ประจาบ้ าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปี 2531
อาจารย์ประจาหน่วยโรคหัวใจ
ปี 2533-2535
แพทย์โรคหัวใจประจา Hammersmith Hospital และ Harefield Hospital, UK.พ.ศ. 2535
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ประจาหน่วยโรคหัวใจ
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ปี 2539
ปี 2549
ปี 2545-2548
ปี 2548
ปี 2549
ปี 2549-2553
ปี 2550-2554

รองศาสตราจารย์ประจาหน่วยโรคหัวใจ
ศาสตราจารย์ประจาหน่วยโรคหัวใจ
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
แพทย์ดีเด่นด้ านวิชาการของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์ประจาหน่วยโรคหัวใจ
รองหัวหน้ าภาควิชาอายุรศาสตร์
ผู้อานวยการศูนย์หวั ใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซมึ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2551-2554
เมธีวิจยั อาวุโส สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว)
ตุลาคม 2553-2557 หัวหน้ าภาควิชาอายุรศาสตร์
ปี 2554-2560
หัวหน้ าคลัสเตอร์ หวั ใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซมึ
ปี 2555-2559
ประธานวิชาการของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ปี 2558-ปั จจุบนั
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2562-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริหารศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)
- การถือหุ้นในบริษัทฯ - ไม่มี
- คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
- ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้ กระทา
โดยทุจริต
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ประวัตโิ ดยสังเขป ผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ (ประกอบพิจารณาวาระที่ 5)

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล

61 ปี
ไทย
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประเภทกรรมการที่ขอแต่ งตัง้
- กรรมการ
ตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี
- กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
- กิจการที่เข้ าข่ายแข่งขันหรื อ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษัท
- ไม่มี
อายุ
สัญชาติ
วุฒทิ างการศึกษา

ประวัตกิ ารทางาน :
ปี 2560-ปั จจุบนั
ปี 2549-2550
ปี 2548

:
:
:

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการ บริษัทเพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
กรรมการบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารทหารไทย จากัด(มหาชน)

ประวัตกิ ารฝึ กอบรม:

การถือหุ้นในบริษัทฯ
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม

- Director Certification Program (DCP)
- Executive Management Certificate (INSEAD)
- Leadership Training for Executives (JICA)
- Business Process Re-engineering
- Operational Risk Management
- ไม่มี
- ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้ กระทาโดย
ทุจริต

