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ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 

ชื่อ นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล 

อาย ุ 68 

สัญชาต ิ ไทย 

การศึกษา  นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมด)ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างาน     

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2557 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)/ 
ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร 

 

2552 – 2556 
 

กรรมการ/ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
 

บริษทั ลอว์ฟอร์ไลฟ์ จ ากัด /ธุรกิจส านักงาน

กฎหมาย 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ป ี

ต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น ไม่ม ี

ต าแหน่งในบรษิัทอื่นที่ไม่ใชบ่ริษทัจด
ทะเบียน 

ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ไม่ม ี

จ านวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธนัวาคม 2559  ไม่ม ี

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา การประชุมคณะกรรมการบรษิัท จ านวน 8/8 ครั้ง 

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่ม ี
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ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 

ชื่อ นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ 

อาย ุ 52 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

การศึกษา 

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง)  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- ปริญญาตรี บรหิารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เทคโนโลยีของน้ าตาล รุ่นที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การฝึกอบรม  

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 99/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 

- หลักสูตรผู้บรหิารระดบัสูง รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน  

ประสบการณ์ท างาน  

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ บริษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) 

2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร/  

กรรมการผู้จัดการ 

บริษทั โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 

2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษทั ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากัด 

2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ ากัด 

2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษทั บุรีรัมย์วิจัยและพฒันาอ้อย จ ากัด 

2551– 2555 รองประธานกรรมการ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดบุรีรัมย ์

2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษทั บี.อาร์.เอส.เทรนเทอร์มนิัลโลจิสติกส์ 

จ ากัด 

2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษทั บุรีรัมย์พลังงาน จ ากัด 
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ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2538 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษทั ค้าผลผลติน้ าตาล จ ากัด 

2518 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท สมาคมผู้ผลิตน้ าตาล 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 ป ี

ต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น 1. กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ บริษทั น้ าตาลบุรีรมัย์ จ ากัด 
(มหาชน) 

ต าแหน่งในบรษิัทอื่นที่ไม่ใชบ่ริษทัจด
ทะเบียน 

1. ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ บริษทั โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

2. ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษทั ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากัด 

3. ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษทั บุรีรัมย์พาวเวอร์ จ ากัด 

4. ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษทั บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จ ากัด 

5. ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษทั บี.อาร์.เอส.เทรนเทอร์มินัล โลจิสติกส์  
จ ากัด 

6. ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษทั บุรีรัมย์พลังงาน  จ ากัด 

7. กรรมการ บริษัท ค้าผลผลิตน้ าตาล จ ากัด 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ไม่ม ี

จ านวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559  ไม่ม ี

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา การประชุมคณะกรรมการบรษิัท จ านวน 4/6 ครั้ง 

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่ม ี
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ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 

ชื่อ นายนรากร ราชพลสิทธิ์ 

อาย ุ 46 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

การศึกษา 

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

Illinois Institute of Technology, USA 

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การฝึกอบรม  

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 92/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 158/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 

- หลักสูตร Executive Development Program รุ่นที่ 9  

ประสบการณ์ท างาน  

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2559 –  ปัจจบุัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

2559 –  ปัจจบุัน กรรมการผู้จัดการ บริษทั ยูเรกาออโตเมชั่น จ ากัด 

2553 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษทัฟูจิอิ ไออนเวิร์ค (ประเทศไทย) จ ากัด 

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/  
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายบรหิาร 

บริษทั ยูเรกา ดีไซน์ จ ากัด (มหาชน) 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 ป ี

ต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น 1. กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บรษิัท 
ยูเรกา ดีไซน์ จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งในบรษิัทอื่นที่ไม่ใชบ่ริษทัจด
ทะเบียน 

1. กรรมการผู้จัดการ บริษทั ยูเรกาออโตเมชั่น จ ากัด 

2. กรรมการผู้จัดการ บริษทั ฟูจิอิ ไอออนเวิร์ค (ประเทศไทย) จ ากัด 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ไม่ม ี

จ านวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2560 ไม่ม ี

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา การประชุมคณะกรรมการบรษิัท จ านวน 6/6 ครั้ง 

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่ม ี
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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 ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึ กษา

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 


