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ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 

ชื่อ  นายเวทย์ นุชเจริญ 

อาย ุ  64 ปี 

ที่อยู่ติดต่อ บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3  
  ช้ันที่ 11- 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  

สัญชาต ิ  ไทย 

การศึกษา   

- ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกษตร) คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การฝึกอบรบ   

- หลักสูตร Role of Chairman Program รุ่นที่ 31 ปี 2556 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 

- หลักสูตร Commercial Credit Skills Assessment ปี 2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- หลักสูตรผู้บรหิารระดบัสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 3/2553 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

- หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุน่ที่ 14/2548 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและ
การเงินไทย (FINEX) 

ประสบการณ์ท างาน     
ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2557 - ปัจจบุัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2560 - ปัจจบุัน ประธานกรรมการ   บริษทั สยามราชธานี จ ากัด 
2560 - ปัจจบุัน ที่ปรึกษา  บริษทั ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
2559 - ปัจจบุัน กรรมการ  บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด 

(มหาชน) 
2559 - ปัจจบุัน กรรมการ   องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2559 - ปัจจบุัน กรรมการ   การประปาส่วนภูมิภาค 
2558 - ปัจจบุัน กรรมการ  บริษทั ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน) 
2558 - ปัจจบุัน กรรมการ  บริษทั สยามเทคนิคคอนกรีต จ ากัด 
2558 - ปัจจบุัน ผู้ทรงคุณวุฒิ  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ 
2558 - ปัจจบุัน ผู้ทรงคุณวุฒิ   ตลาดหลักทรัพย์ใหม่  MAI 

2558 - 2560 กรรมการ  บริษทั ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
2558 - 2560 กรรมการ  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
2556 - 2557 กรรมการ  บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากัด 
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ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
2554 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายงาน 

ธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย  
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

2552 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บรหิารสายงาน 
สายงานธุรกิจขนาดกลาง  

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 4 ป ี
ต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น ที่ปรึกษา บริษทั ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

กรรมการ บริษัท ดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งในบรษิัทอื่นที่ไม่ใชบ่ริษทัจด
ทะเบียน 

ประธานกรรมการ  บริษัท สยามราชธานี จ ากัด 
กรรมการ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค 
กรรมการ บริษัท สยามเทคนคิคอนกรีต จ ากัด 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ตลาดหลักทรัพย์ใหม่  MAI 

การด ารงต าแหน่งในกิจการ 
ที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับบรษิัท 

ไม่ม ี

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ไม่ม ี

จ านวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2560  ไม่ม ี

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา การประชุมคณะกรรมการบรษิัท จ านวน 6/7 ครั้ง 

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี
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นิยามกรรมการอิสระ 
(นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 
 

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย 

นั้น ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อ านาจควบคุมของบริษทัฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตัง้ให้

เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระซ่ึงเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของ

ส่วนราชการ ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่

สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ

บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  

ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้ง

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่

น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ 

 อนึ่ง “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ให้เป็นไปตามค านิยามที่ก าหนดในข้อก าหนดที่ เกี่ยวข้องของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชีซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
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ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น

ซ่ึงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับ

เงินเดือนประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบรษิัทอื่นซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพ

อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบรษิัทฯ 


