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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

ชื่อ-สกุล นายอุดมการ อุดมทรพัย ์

อาย ุ 45 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนั 
กรรมการอสิระ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการการลงทุน 

วนัทีด่ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 23 กมุภาพนัธ ์2561 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั 3 ปี 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ตัง้ 
กรรมการอสิระ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการการลงทุน 

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั1 -ไม่ม-ี 

คุณวุฒกิารศกึษา 

1. ปรญิญาโท MBA, Case Western Reserve University 
2. ปรญิญาโท Economics, University of Illinois at Urbana Champaign 
3. ปรญิญาโท International Economics and Finance จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
4. ปรญิญาตร ีบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

การผ่านหลกัสตูรการอบรมกรรมการ 
Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่206/2558 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

 2561 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน)  
ประสบการณ์การท างาน 2563 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัหลกัทรพัยเ์พื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 

 2557 – 2563 กรรมการ บรษิทัหลกัทรพัย ์กรงุศร ีจ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นทีเ่ป็น
บรษิทัจดทะเบยีน 

     1 กจิการ 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นทีไ่ม่ใช่
บรษิทัจดทะเบยีน 

     -ไม่ม-ี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจ
ท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ หรอืมสีภาพเป็นการ
แขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 

      -ไม่ม-ี 

สดัส่วนการเขา้ร่วมประชุมในรอบปี 2563       1. การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 8/9 ครัง้ 
     2. การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง้ 
     3. การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 5/5 ครัง้ 
     4. การประชมุคณะกรรมการการลงทุน 2/2 ครัง้ 
ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา                      - ไม่ม ี- 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร            -ไม่ม-ี 

การมส่ีวนไดเ้สยีกบับรษิทั / บรษิทัใหญ่ / บรษิทัย่อย / บรษิทัรว่ม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปัจจุบนั 

1. เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า     - ไม่เป็น - 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย    - ไม่เป็น - 

3. มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นีัยส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระ      - ไม่ม ี- 

หมายเหตุ: 1สดัส่วนการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยนับรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบคุคลดงักล่าว 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

ชื่อ-สกุล นายธรีะพงษ์ ลอรชัว ี

อาย ุ 51 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนั 
กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
และกจิการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

วนัทีด่ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 22 กนัยายน 2560 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั 3 ปี 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ตัง้ 
กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละกจิการสงัคมเพื่อการพฒันา
อย่างยัง่ยนื 

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั1 -ไม่ม-ี 

คุณวุฒกิารศกึษา 
1. ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
2. ปรญิญาตร ีบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การผ่านหลกัสตูรการอบรม
กรรมการ 

Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่155/2561 

ประสบการณ์การท างาน 

2560 – ปัจจุบนั 
กรรมการและประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร (COO) บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์
โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) 

2563 – ปัจจุบนั  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ซติีฟู้้ด จ ากดั 

2549 – 2560 CFO บรษิทั บางกอกแรนช ์จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่
เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

       - ไมม่ ี- 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่
ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

       - ไมม่ ี- 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่
อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ หรอืมสีภาพเป็นการ
แขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 

       - ไมม่ ี- 

สดัส่วนการเขา้ร่วมประชุมในรอบปี 2563         1. การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 8/9 ครัง้ 
      2. การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2 ครัง้ 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา                      - ไม่ม ี- 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร           - ไม่ม ี- 

การมส่ีวนไดเ้สยีกบับรษิทั / บรษิทัใหญ่ / บรษิทัย่อย / บรษิทัรว่ม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปัจจุบนั 

1. เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า     เป็นกรรมการบรหิาร 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย    - ไม่เป็น - 

3. มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นีัยส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระ      - ไม่ม ี- 

หมายเหตุ: 1สดัส่วนการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยนับรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบคุคลดงักล่าว 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

ชื่อ-สกุล นางสาวเพญ็อุไร ไชยชชัวาล 

อาย ุ 60 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการการลงทุน 

วนัทีด่ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 22 กนัยายน 2560 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั 3 ปี 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการการลงทุน 

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั1 1,278,200 หุน้ 

คุณวุฒกิารศกึษา 
1. ปรญิญาโท MBA Roosevelt University 
2. ปรญิญาตร ีบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การผ่านหลกัสตูรการอบรม
กรรมการ 

Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่206/2558 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

ประสบการณ์การท างาน 

2560 – ปัจจุบนั 
กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิและการลงทุน (CFIO) บรษิทั เอน็อาร ์
อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) 

2563 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ซติีฟู้้ด จ ากดั 

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โนฟ ฟู้ดส ์จ ากดั 

 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอม็เอม็เค (อลัฟ่า) จ ากดั 

 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอม็เอม็เค (เบตา้) จ ากดั 

 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอน็อารเ์อฟ คอนซูเมอร ์จ ากดั (ชื่อเดมิ บรษิทั แซ่บซู่ จ ากดั) 

 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอเชีย่น ฟู้ด คอรป์อรเ์รชัน่ จ ากดั 

 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดแีอลเอน็ 2017 จ ากดั 

 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั พฒันาสุข 2015 จ ากดั 

 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั แฮตตนั อคิวติี ้พารท์เนอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ฟาวน์เดชัน่ กรุ๊ป จ ากดั 

 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั มอลล ์มเีดยี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เทสตี ้เวนเชอรส์ จ ากดั 

 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั สบายแคช อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อลัลนั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไพรม์ แคปปิตอล จ ากดั 

 2557 – ปัจจุบนั CFO บรษิทั แฮตตนั แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั 

 2556 – 2557 Group CFO บรษิทั บางกอกแรนช ์จ ากดั (มหาชน) 

 2554 - 2555 Accounting Director บรษิทั เนชัน่แนล เพาเวอร ์ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

 2551 – 2554 CFO บรษิทั บางกอกแรนช ์จ ากดั (มหาชน) 

 2549 – 2551 Accounting Director บรษิทั แอดวานซ์อะโกร จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่
เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

      - ไมม่ ี- 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่
ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

      15 กจิการ 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่
อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ หรอืมสีภาพเป็นการ
แขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 

       - ไมม่ ี- 

สดัส่วนการเขา้ร่วมประชุมในรอบปี 2563      1. การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 9/9 ครัง้ 
              2. การประชมุคณะกรรมการลงทุน 2/2 ครัง้ 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา                     - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร           - ไม่ม ี- 

การมส่ีวนไดเ้สยีกบับรษิทั / บรษิทัใหญ่ / บรษิทัย่อย / บรษิทัรว่ม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปัจจุบนั 

1. เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า    เป็นกรรมการบรหิาร 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย     - ไม่เป็น - 

3. มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นีัยส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระ     - ไม่ม ี- 

หมายเหตุ: 1สดัส่วนการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยนับรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบคุคลดงักล่าว 


