
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 

  หน้า 1 จาก 6 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

ชื่อ-สกุล ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัด ี

อาย ุ 64 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนั 
 กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง /  
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน /  
กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละกจิการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

วนัทีด่ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 23 กมุภาพนัธ ์2561 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั 5 ปี 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการอสิระ 

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั1 -ไม่ม-ี 

คุณวุฒกิารศกึษา 

1. ปรญิญาเอก สงัคมศาสตร ์Magadh University 
2. ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิการจดัการระหว่างประเทศ University of Dallas 
3. ปรญิญาตร ีบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
4. ประกาศนียบตัรบณัฑติขัน้สงู การสอบบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

การผ่านหลกัสตูร 
การอบรมกรรมการ 

1. Director Leadership Certification Program (DLCP 7/2565), IOD 
2. Role of the Chairman Program (RCP 46/2563), IOD 
3. Strategic Board Master Class (SBM 7/2562), IOD 
4. Advanced Audit Committee Program (AACP 33/2562), IOD 
5. Board that Make a Difference (BMD 8/2561), IOD 
6. Diploma Director Certification Program (Exam 62/2561), IOD 
7. Director Certification Program (DCP 248/2560), IOD 
8. Board Nomination and Compensation Program (BNCP 2/2560), IOD 
9. Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 3/2559), IOD 
10. Directors Accreditation Program (DAP 121/2558), IOD 

ประสบการณ์การท างาน 

2561 - ปัจจุบนั 

กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน / กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละ
กจิการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื  
บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) 

2563 - ปัจจุบนั 
ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ 
บรษิทั ทรเูอน็เนอรจ์ ีจ ากดั 

2557 - ปัจจุบนั 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งและ
การพฒันาอย่างยัง่ยนื / กรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ี
บรษิทั กรงัดป์รซี์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

2557 - ปัจจุบนั 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ธรรญนนท ์จ ากดั 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่
เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

1 บรษิทั 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่
ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

2 บรษิทั 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่
อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ หรอืมสีภาพเป็นการ
แขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 

-ไม่ม-ี 
 

 
 

สดัส่วนการเขา้ร่วมประชุมในรอบปี 2565  1. การประชมุคณะกรรมการบรษิทั     12/12 ครัง้ 
     2. การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ      5/5 ครัง้ 
     3. การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน    8/8 ครัง้ 
     4. การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง      4/4 ครัง้ 
     5. การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี     4/4 ครัง้ 
         และกจิการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
     6. การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565      1/1 ครัง้ 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา                       -ไม่ม-ี 

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 โดยนับรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนติภิาวะของบุคคลดงักล่าว 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

ชื่อ-สกุล นายไท่ ชวน หลนิ 

อาย ุ 46 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการการลงทุน 

วนัทีด่ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 19 พฤศจกิายน 2561 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั 4 ปี 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอ
แต่งตัง้ 

กรรมการ 

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั1 -ไม่ม-ี 

คุณวุฒกิารศกึษา ปรญิญาโท Business & Finance, Vienna University of Business and Economics 

การผ่านหลกัสตูร 
การอบรมกรรมการ 

1. Directors Accreditation Program (DAP 183/2564), IOD 

ประสบการณ์การท างาน 

2561 - ปัจจุบนั 
กรรมการ / กรรมการการลงทุน 
บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ Proterra Investment Partners Asia 

ปัจจบุนั กรรมการ Oatside Limited 

ปัจจบุนั กรรมการ Zhong Hong Limited 

ปัจจบุนั กรรมการ FKS Limited 

ปัจจบุนั กรรมการ Riverstone Limited 

ปัจจบุนั กรรมการ PFI Food Limited 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่
เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

-ไม่ม-ี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่
ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

6 บรษิทั 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่
อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ หรอืมสีภาพเป็นการ
แขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 

-ไม่ม-ี 

สดัส่วนการเขา้ร่วมประชุมในรอบปี 2565  1. การประชมุคณะกรรมการบรษิทั             10/12 ครัง้ 
     2. การประชมุคณะกรรมการการลงทุน    6/8 ครัง้ 
     3. การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565   1/1 ครัง้ 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา                      -ไม่ม-ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร           -ไม่ม-ี 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

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 โดยนับรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนติภิาวะของบุคคลดงักล่าว  
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

ชื่อ-สกุล นางสาวเพญ็อุไร ไชยชชัวาล 

อาย ุ 62 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนั 
กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการการลงทุน /  
กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิและการลงทุน 

วนัทีด่ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 22 กนัยายน 2560 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั 5 ปี 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ 

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั1 รอ้ยละ 0.0214 

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

การผ่านหลกัสตูรการอบรม
กรรมการ 

1. Director Refreshment Training Program (RFP 2/2564), IOD 
2. Director Certification Program (DCP 248/2560), IOD 

ประสบการณ์การท างาน 

2561 - ปัจจุบนั 
กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการการลงทุน / กรรมการบรหิาร / 
ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิและการลงทุน 
บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) 

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 เอม็เอม็เค (จพี)ี จ ากดั 

2560 - ปัจจุบนั 
กรรมการ 
บรษิทั เอน็อารเ์อฟ คอนซูเมอร ์จ ากดั 

2560 - ปัจจุบนั 
กรรมการ 
บรษิทั เอเชีย่นฟู้ดส ์คอรป์อรเ์รชัน่ จ ากดั 

2560 - ปัจจุบนั 
กรรมการ 
บรษิทั ดแีอลเอน็ 2017 จ ากดั 

2560 - ปัจจุบนั 
กรรมการ 
บรษิทั พฒันาสุข 2015 จ ากดั 

2557 - ปัจจุบนั 
กรรมการ 
แฮตตนั แคปปิตอล (ประเทศไทย) 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่
เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

-ไม่ม-ี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่
ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

9 กจิการ 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่
อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ หรอืมสีภาพเป็นการ
แขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 

-ไม่ม-ี 

สดัส่วนการเขา้ร่วมประชุมในรอบปี 2565 1. การประชมุคณะกรรมการบรษิทั   12/12 ครัง้ 
         2. การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง      4/4 ครัง้ 
       3. การประชมุคณะกรรมการการลงทุน     8/8 ครัง้ 
     4. การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565     1/1 ครัง้ 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา                     -ไม่ม-ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร           -ไม่ม-ี 

การมส่ีวนไดเ้สยีกบับรษิทั / บรษิทัใหญ่ / บรษิทัย่อย / บรษิทัรว่ม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปัจจุบนั 

1. เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า    ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ 
           และการลงทุน (CFO) 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย     -ไม่เป็น- 

3. มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นีัยส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระ     -ไม่ม-ี 
หมายเหตุ: 1สดัส่วนการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยนับรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนติภิาวะของบุคคลดงักล่าว 


