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ประวตักิรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระและ 

ได้รับการเสนอรายช่ือให้ได้รับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง 

ช่ือ นายเวทย ์นุชเจริญ 

อายุ  65 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ต าแหน่ง  -  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

- กรรมการอิสระ 

การศึกษา  ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การฝึกอบรม   

- หลกัสูตร Role of Chairman Program รุ่นท่ี 31 ปี 2556 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- หลกัสูตร Commercial Credit Skills Assessment ปี 2550 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCOT) รุ่นท่ี 3/2553 สถาบนัวทิยาการการคา้ มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

- หลกัสูตรโครงการสมัมนาผูบ้ริหารธนาคารและสถาบนัการเงิน รุ่นท่ี 14/2548 สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคาร
และการเงินไทย (FINEX) 

ประสบการณ์ท างาน 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ  
บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ   บริษทั สยามราชธานี จ ากดั 

2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บริษทั ไทยเทคโนกลาส จ ากดัท่ีปรึกษา  
2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการก าหนด

แนวทางจดัหารายได ้

วทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย 

2560 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา  บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัเงินทุน ศรีสวสัด์ิ จ ากดั (มหาชน) 
2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหารความ

เส่ียง/ กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหา 

บริษทั ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส์ แอนด ์พาว
เวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 1979 จ ากดั 
(มหาชน) 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทั สยามเทคนิคคอนกรีต จ ากดั 

2557 - ปัจจุบนั คณะกรรมการพิจารณานโยบาย
การลงทุน 

ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มฯ 

2558 - 2561 กรรมการ องคก์ารสวนสตัวใ์นพระบรมราชูปถมัภ ์
2558 - 2561 กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค 
2558 - 2560 กรรมการ บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2558 - 2560 กรรมการ องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้
2558 - 2559 ผูท้รงคุณวฒิุ ตลาดหลกัทรัพยใ์หม่  MAI 
2558 - 2559 กรรมการ บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จ ากดั 

(มหาชน) 
2557 - 2558 ผูช้  านาญการดา้นธุรกิจ SME และ

ระบบงานธนาคาร 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

2556 - 2558 กรรมการ บริษทั กรุงไทย-แอกซ่าประกนัชีวติ จ ากดั 
(มหาชน) 

2555 - 2557 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส
สายงาน ธุรกิจรายยอ่ยและ
เครือข่าย 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

2554 - 2557 กรรมการ บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั 
2553 - 2555 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ผูบ้ริหารสายงาน สายงานธุรกิจ
ขนาดกลาง 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 5 ปี 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ท่ีปรึกษา บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการ บริษทัเงินทุน ศรีสวสัด์ิ จ ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา 
บริษทั ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส์ 
แอนด ์พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ บริษทั ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษทัจด
ทะเบียน 

ประธานกรรมการ  บริษทั สยามราชธานี จ ากดั 
ประธานกรรมการ บริษทั ไทยเทคโนกลาส จ ากดั 
ประธานกรรมการก าหนดแนวทางจดัหารายได ้สถานีวทิยโุทรทศัน์แห่ง
ประเทศไทย 
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กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั สยามเทคนิคคอนกรีต จ ากดั 
คณะกรรมการพิจารณานโยบายการลงทุน ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มฯ 

การด ารงต าแหน่งในกจิการ 
ทีแ่ข่งขัน/ เกีย่วเนื่องกบับริษัท 

ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ไม่มี 

จ านวนหุ้นทีถ่ือ ณ 31 ธันวาคม 2561  ไม่มี 
การเข้าประชุมในปีทีผ่่านมา การประชุมคณะกรรมการบริษทั 9/9 คร้ัง 
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ประวตักิรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระและ 

ได้รับการเสนอรายช่ือให้ได้รับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง 

ช่ือ  นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ     

อายุ  53 ปี         

สัญชาต ิ ไทย       

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   

ต าแหน่ง  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

การศึกษา  ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

การฝึกอบรม  

- หลกัสูตร Director Accreditation Program รุ่นท่ี 99/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 15 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน  

- หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต เทคโนโลย ีรุ่นท่ี 1 ปี 2544 คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน  

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากดั 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บีอาร์ โมลาส เทรดด้ิง จ ากดั 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เนเชอรัล แดร่ี จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ 

กรรมการผูจ้ดัการ/ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 

2554 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/ 
กรรมการบริหาร/ กรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั 

2554 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/ 
กรรมการบริหาร 

บริษทั ปุ๋ยตรากญุแจ จ ากดั 

2554 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/ 
กรรมการบริหาร 

บริษทั บุรีรัมยพ์าวเวอร์ จ ากดั 

2553 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/ 
กรรมการบริหาร 

บริษทั บุรีรัมยว์จิยัและพฒันาออ้ย จ ากดั 
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2550 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั บี.อาร์.เอส.เทรนเทอร์มินลั  
โลจิสติกส์  จ ากดั 

2548 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/ 
กรรมการบริหาร 

บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน  จ ากดั 

2538 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั คา้ผลผลิตน ้ าตาล จ ากดั 
2518 - ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมผูผ้ลิตน ้ าตาล 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผูจ้ดัการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในบริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษทัจด
ทะเบียน 

กรรมการ บริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากดั 
กรรมการ บริษทั บีอาร์ โมลาส เทรดด้ิง จ ากดั 
กรรมการ บริษทั เนเชอรัล แดร่ี จ ากดั 
ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โรงงานน ้ าตาล
บุรีรัมย ์จ ากดั 
ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษทั ปุ๋ยตรากญุแจ จ ากดั 
ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษทั บุรีรัมยพ์าวเวอร์ จ ากดั 
ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษทั บุรีรัมยว์จิยัและพฒันาออ้ย จ ากดั 
ประธานกรรมการ บริษทั บี.อาร์.เอส.เทรนเทอร์มินลั  
โลจิสติกส์  จ ากดั 
ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน  จ ากดั 
กรรมการ บริษทั คา้ผลผลิตน ้ าตาล จ ากดั 
กรรมการ สมาคมผูผ้ลิตน ้ าตาล 

การด ารงต าแหน่งในกจิการ 
ทีแ่ข่งขัน/ เกีย่วเนื่องกบับริษัท 

ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ไม่มี 

จ านวนหุ้นทีถ่ือ ณ 31 ธันวาคม 2561  ไม่มี 
การเข้าประชุมในปีทีผ่่านมา การประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/9  คร้ัง 
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ประวตักิรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระและ 

ได้รับการเสนอรายช่ือให้ได้รับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง 

ช่ือ นายเพชร นนัทวสิยั      

อายุ  34 ปี       

สัญชาต ิ ไทย 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ    

ต าแหน่ง  กรรมการ  

การศึกษา  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์ 

การฝึกอบรม  

อบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง หลกัโภชนศาสตร์ และการประกอบสูตรอาหารสตัวค์ณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ท างาน 

 

 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2559 - ปัจจุบนั รองประธานสายฟาร์มและพฒันา

คุณภาพ  
บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2555 - 2559 รองกรรมการผูจ้ดัการสายการผลิต
สุกรและวจิยั  

บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2553 - 2554 ผูจ้ดัการฟาร์มไฮบริด และผูจ้ดัการ
ฟาร์มนิวเคลียส  

บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 1 ปี 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 
ต าแหน่งในบริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษทั
จดทะเบียน 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการ 
ทีแ่ข่งขัน/ เกีย่วเนื่องกบับริษัท 

ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ไม่มี 

จ านวนหุ้นทีถ่ือ ณ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มี 
การเข้าประชุมในปีทีผ่่านมา การประชุมคณะกรรมการบริษทั 1/9 คร้ัง 


