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ข้อมูลกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น และนิยามกรรมการอสิระ 

ช่ือ  นายวรีะศกัด์ิ อึงขจรกลุ      

อายุ  72 ปี 

ทีอ่ยู่ตดิต่อ บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1010 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3  
  ชั้นท่ี 12 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  

สัญชาต ิ  ไทย 

การศึกษา   

- นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) 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 

  

  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการและประวตัิ
การอบรมอืน่ 

หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 79/2552 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 6 ปี 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 

ต าแหน่งในบริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษทัจด
ทะเบียน 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/ 
เกีย่วเนื่องกบับริษัท 

ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ไม่มี 

จ านวนหุ้นทีถ่ือ ณ  31 ธันวาคม 2563 ไม่มี 

การเข้าประชุมในปีทีผ่่านมา การประชุมคณะกรรมการบริษทั จ านวน 10/10 คร้ัง 

ส่วนได้เสียพเิศษในวาระการประชุม ไม่มี 
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นิยามกรรมการอสิระ 

(นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 
 

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม  

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระราย 

นั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน  ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อ านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้

เป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระซ่ึงเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของ

ส่วนราชการ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่

สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ

บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่

เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 

2 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

 อน่ึง “ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ” ให้เป็นไปตามค านิยามท่ีก าหนดในข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ

ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ

บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงินซ่ึงไดรั้บคา่บริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
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มีอ านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย 

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึง

เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่

เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน

ประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่ง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 


