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ประวตักิรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระและ 
ได้รับการเสนอรายช่ือให้ได้รับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง 

ช่ือ นายประสิทธ์ิ วสุภทัร 

อายุ  65 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 

ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ 

การศึกษา  ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ประสบการณ์ท างาน  

2562 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   
(เปล่ียนแปลงต าแหน่งจากกรรมการเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วนัท่ี 8 
สิงหาคม 2562) 

2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
2559 - ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  บริษทั ศิริเวช เมดิคอล จ ากดั 
2558 - ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน บริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั  
2559 - 2562  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บรรษทัประกนัสินเช่ือ

อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 
2557 - 2562  ประธานกรรมการ บริษทั กรุงไทยลีสซ่ิง จ ากดั 
2553 - 2562  กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ  บริษทั

หลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั 
2558  - 2559  ผูเ้ช่ียวชาญดา้น SME ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
2555 - 2557  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
2554 - 2557  กรรมการ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
2554 - 2555  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ผูบ้ริหารสายงาน สายงานธุรกิจ

ขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
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การอบรมหลกัสูตรกรรมการ และประวตัิ
การอบรมอืน่ 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 147/2560 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย  
Role of the Chairman Program (RCP) 36/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries-CGI รุ่นท่ี 2 / 
มกราคม 2558 
โครงการสมัมนาผูบ้ริหารธนาคารและสถาบนัการเงิน รุ่นท่ี 17 / 
สิงหาคม 2551 
Modern Management Strategy for KTB’s Executives รุ่นท่ี 1 / 
กรกฎาคม 2550 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 4 ปี 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 1 ปี 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 
ต าแหน่งในบริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษทัจด
ทะเบียน 

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  บริษทั ศิริเวช เมดิคอล จ ากดั 
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกจิการ 
ทีแ่ข่งขัน/ เกีย่วเนื่องกบับริษัท 

ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ไม่มี 

จ านวนหุ้นทีถ่ือ ณ 30 มถุินายน 2563 ไม่มี 
การเข้าประชุมในปีทีผ่่านมา การประชุมคณะกรรมการบริษทั 8/8 คร้ัง 
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ประวตักิรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระและ 
ได้รับการเสนอรายช่ือให้ได้รับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง 

ช่ือ  นางสาวศิริลกัษณ์ ตั้งวบูิลยพ์าณิชย ์     

อายุ  39 ปี         

สัญชาต ิ ไทย       

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ   

ต าแหน่ง  กรรมการ  

การศึกษา  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน  

2562 - ปัจจุบนั  กรรมการ/ ผูช่้วยประธานอาวโุสกลุ่มงานบญัชีและสินเช่ือ                       
บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2560 - 2562  ผูช่้วยประธานกลุ่มงานบญัชีและสินเช่ือ บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

2559 - 2560  ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2557 - 2558  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ และประวตัิ
การอบรมอืน่ 

หลกัสูตร Director Certification Program รุ่นท่ี 169/2563 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 1 ปี 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 
ต าแหน่งในบริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษทัจด
ทะเบียน 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการ 
ทีแ่ข่งขัน/ เกีย่วเนื่องกบับริษัท 

ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ไม่มี 

จ านวนหุ้นทีถ่ือ ณ 30 มถุินายน 2563  ไม่มี 
การเข้าประชุมในปีทีผ่่านมา การประชุมคณะกรรมการบริษทั 7/7  คร้ัง 

 


