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รายนามและประวตัขิองกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระและ 

ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง 

ช่ือ นายวรีะศกัด์ิ อึงขจรกลุ       

อายุ  72   ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วนัท่ี 18 สิงหาคม 2557 

ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 

การศึกษา  นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน  

2563 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

2557 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2557 - 2563  กรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2552 - 2556  กรรมการ/ ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย บริษทั ลอวฟ์อร์ไลฟ์ จ ากดั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ และประวตัิ
การอบรมอืน่ 

หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 79/2552 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 6 ปี 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 6 ปี 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 
ต าแหน่งในบริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษทัจด
ทะเบียน 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการ 
ทีแ่ข่งขัน/ เกีย่วเนื่องกบับริษัท 

ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ไม่มี 

จ านวนหุ้นทีถ่ือ ณ 31 ธันวาคม 2563 ไม่มี 
การเข้าประชุมในปีทีผ่่านมา การประชุมคณะกรรมการบริษทั 10/10 คร้ัง 
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รายนามและประวตัขิองกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระและ 

ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง 

ช่ือ  นายวนิยั เตียวสมบูรณ์กิจ       

อายุ  58 ปี         

สัญชาต ิ ไทย    

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ   

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  วนัท่ี 18 สิงหาคม 2557  

ต าแหน่ง  กรรมการ  

การศึกษา  อนุปริญญาคณะเศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน  
2544 - ปัจจุบนั  กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั โกลเดน้ ไชน์ จ ากดั 
2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั สปีด ฟอร์ซ จ ากดั 
2557 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั นิวซากา จ ากดั 
2557 - ปัจจุบนั  กรรมการ สตาร์แคปปิตอล (เอช.เค) ลิมิเตด็ 
2557 - ปัจจุบนั  กรรมการ นอร์ดอทโฮลด้ิงส์ ลิมิเตด็ 
2557 - ปัจจุบนั  กรรมการ นิวซากา ลิมิเตด็ 
2557 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั นิวสตาร์วคิเตอร์ จ ากดั 
2557 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ที เทรชเชอร่ี  จ ากดั 
2557 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทัยอ่ยของบริษทั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ และประวตัิ
การอบรมอืน่ 

หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 169/2556 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 6 ปี 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ ไม่มี 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 
ต าแหน่งในบริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษทัจด
ทะเบียน 

กรรมการ บริษทั โกลเดน้ ไชน์ จ ากดั 
กรรมการ บริษทั สปีด ฟอร์ซ จ ากดั 
กรรมการ บริษทั นิวซากา จ ากดั 
กรรมการ สตาร์แคปปิตอล (เอช.เค) ลิมิเตด็ 
กรรมการ นอร์ดอทโฮลด้ิงส์ ลิมิเตด็ 
กรรมการ นิวซากา ลิมิเตด็ 
กรรมการ บริษทั นิวสตาร์วคิเตอร์ จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ที เทรชเชอร่ี  จ ากดั 
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กรรมการ บริษทัยอ่ยของบริษทั 
การด ารงต าแหน่งในกจิการ 
ทีแ่ข่งขัน/ เกีย่วเนื่องกบับริษัท 

ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ไม่มี 

จ านวนหุ้นทีถ่ือ ณ 31 ธันวาคม 2563 976,256,675  หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 17.41 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ
บริษทั 

การเข้าประชุมในปีทีผ่่านมา การประชุมคณะกรรมการบริษทั 10/10 คร้ัง 
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รายนามและประวตัขิองกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระและ 

ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง 

ช่ือ  นายอุดมศกัด์ิ นิติมนตรี    

อายุ  72 ปี         

สัญชาต ิ ไทย  

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ  

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  วนัท่ี 24 มีนาคม 2563    

ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ 

การศึกษา  ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน  
2563 - ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน) 
2551 - 2563  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
2549 - 2551  ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ และประวตัิ
การอบรมอืน่ 

หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 181/2564 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

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

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการ 
ทีแ่ข่งขัน/ เกีย่วเนื่องกบับริษัท 

ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ไม่มี 

จ านวนหุ้นทีถ่ือ ณ 31 ธันวาคม 2563 ไม่มี 
การเข้าประชุมในปีทีผ่่านมา การประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/6 คร้ัง 

 


