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ประวัติกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระและ 

ได้รับการเสนอรายชื่อให้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง 

ชื่อ นายวีระศกัดิ์ องึขจรกลุ 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ 

- กรรมการ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

อาย ุ 67  

สัดส่วนการถอืครองหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2558)  ไมม่ี 

การศึกษา  นิติศาสตร์บณัฑติ (เกียรตินยิมด)ี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การฝึกอบรบ  Director  Certification Accreditation Program (DCP) รุ่นท่ี 79/2552  

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างาน     
ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

บริษัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)/ 
ธุรกิจปศสุตัว์ครบวงจร 
 

2552 – 2556 
 

กรรมการ/ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
 

บริษัท ลอว์ฟอร์ไลฟ์ จ ากดั /ธุรกิจส านกังาน

กฎหมาย 
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ประวัติกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระและ 

ได้รับการเสนอรายชื่อให้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง 

ชื่อ นายวินยั เตยีวสมบรูณ์กิจ 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  กรรมการ 

อาย ุ 53  

สัดส่วนการถอืครองหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2558)  76.37% 

การศึกษา  อนปุริญญา คณะเศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การฝึกอบรบ  Director  Certification Accreditation Program (DCP) รุ่นท่ี 169/2556  

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างาน     

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2544 – ปัจจบุนั กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ 
กรรมการบริหาร 

บริษัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)/ 
ธุรกิจปศสุตัว์ครบวงจร 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ สตาร์แคปปิตอล (เอช.เค)ลมิเิต็ด/ ธุรกิจโฮลดิง้ 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ นอร์ดอทโฮลดิง้ส์ ลมิิเตด็/ ธุรกิจโฮลดิง้ 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ นิวซาก้า ลมิเิต็ด/ ธุรกิจโฮลดิง้ 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นิวสตาร์วิคเตอร์ จ ากดั/ ธุรกิจโฮลดิง้ 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ที เทรชเชอร่ี  จ ากดั/ ธุรกิจโฮลดิง้ 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทยอ่ยของบมจ. ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป 
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ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอขื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่ 

ชื่อ นายประสทิธ์ิ วสภุทัร 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  กรรมการ 

อาย ุ 61 ปี 

สัดส่วนการถอืครองหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2558)  ไมม่ี 

การศึกษา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต (เศษฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การฝึกอบรม  

- Modern Management Strategy for KTB’s Executives รุ่นท่ี 1 (กรกฎาคม 2550) 

- โครงการสมัมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบนัการเงิน รุ่นท่ี 17 (สงิหาคม 2551) 

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries-CGI รุ่นท่ี 2 (มกราคม 2558) 

- หลกัสตูร Role of the Chairman Program RCP 36/2016 (กมุภาพนัธ์ 2559)  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ท างาน  

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากดั 

2558 – ปัจจบุนั ผู้ เช่ียวชาญด้าน SME บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลสิซิ่ง จ ากดั 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซมีิโก้ จ ากดั 

2555 – 2557 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่/ ผู้บริหารสาย

งานธุรกิจขนาดกลาง 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

2554 – 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส/ 

ผู้บริหารสายงานธุรกิจขนาดกลาง 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

2554 – 2557 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอขื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่ 

ชื่อ นายอนนัต์ ตัง้ตรงเวชกิจ 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  กรรมการอิสระ 

อาย ุ 51 ปี 

สัดส่วนการถอืครองหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2558)  ไมม่ี 

การศึกษา 

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง)  

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต เทคโนโลยีของน า้ตาล รุ่นท่ี 1 คณะอตุสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การฝึกอบรม  

- หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นท่ี 99/2555 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 15 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  

ประสบการณ์ท างาน  

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ สภาอตุสาหกรรม จงัหวดับรีุรัมย์ 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จดัการ บริษัท น า้ตาลบรีุรัมย์ จ ากดั (มหาชน) 

2554 – ปัจจบุนั ประธานการกรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท บรีุรัมย์เพาเวอร์ จ ากดั 

2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จดัการ บริษัท โรงงานน า้ตาลบรีุรัมย์ จ ากดั 

2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท ปุ๋ ยตรากญุแจ จ ากดั 

2553 – ปัจจบุนั ประธานการกรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท บรีุรัมย์วิจยัและพฒันาอ้อย จ ากดั 

2550 – ปัจจบุนั ประธานการกรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท บี.อาร์.เอส.เทรนเทอร์มินลัโลจิสติกส์ จ ากดั  

2548 – ปัจจบุนั ประธานการกรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท บรีุรัมย์พลงังาน จ ากดั 

2538 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ค้าผลผลติน า้ตาล จ ากดั 

2518 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท สมาคมผู้ผลติน า้ตาล 
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ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอขื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่ 

ชื่อ นายนรากร ราชพลสทิธ์ิ 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   

อาย ุ 45 ปี 

สัดส่วนการถอืครองหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2558)  ไมม่ี 

การศึกษา 

- ปริญญาโท Manufacturing and Design, Mechanical and Aero Space Engineering,  

Illinois Institute of Technology, USA 

- ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกล จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การฝึกอบรม  

- หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นท่ี 92/2554 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นท่ี 158/2555 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Executive Development Program รุ่นท่ี 9  

ประสบการณ์ท างาน  

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัทฟจิูอิ ไออนเวิร์ค (ประเทศไทย) จ ากดั 

2545 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ/  

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 

บริษัท ยเูรกา ดีไซน์ จ ากดั (มหาชน) 

 


