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ข้อมูลของกรรมการอิสระทีเ่ป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื่อ – สกุล นายคุณากร เมฆใจดี 
อายุ (ปี) 68 

ที่อยู ่
19/1 ซอยก่ิงช ำนำญอกัษร ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท  
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 

ต าแหน่งในปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
กรรมกำรสิง่แวดลอ้ม สงัคม และก ำกบัดแูลกิจกำรอยำ่งยั่งยืน 

หลักสูตรการอบรมกรรมการ • Director Leadership Certification Program - DLPC Class 8/2022 

• Chartered Director Class 5/2009  

• DCP Refresher Course (Re DCP 1/2008) 

• Audit Committee Program (ACP 17/2007) 

• DCP Refresher Course (Re DCP 1/2005) 

• Director Certificate Program (DCP 7/2001) 

• The Role of the Chairman Program (RCP 5/2001) 
คุณวุฒกิารศึกษา • ปรญิญำโทบรหิำรธุรกิจ Delta State University, U.S.A. 

• ปรญิญำตรกีำรบญัชี มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย 
ประสบการณท์ างานในรอบ 5 ปี 2564 - ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ, กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน 

                       บรษัิท สรุพลฟูด้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
2559 - ปัจจบุนั ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ, บมจ. ไอรำ่ แฟคตอริง่  
2547 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ, บมจ. ไอรำ่ แฟคตอริง่  
2554 - 2559     กรรมกำร, บมจ. ไอรำ่ แฟคตอริง่ 
2545 - ปัจจบุนั กรรมกำร, บรษัิท เจำ้คณุเกษตรพืชผลอตุสำหกรรมอำหำร จ ำกดั 
2534 - ธนัวำคม 2562 กรรมกำร, บรษัิท ธนสถำปนำ จ ำกดั 
2561 - ตลุำคม 2562   กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และประธำนกรรมกำร               
                                  สรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน, บรษัิท ไฮโดรควิพ จ ำกดั 
2561 - เมษำยน 2562 กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ,  
                                  บรษัิท อีสเทิรน์ เอเนอรจี์ ้พลสั จ ำกดั 
2545 - มกรำคม 2562 กรรมกำร, บรษัิท ที่ปรกึษำธุรกิจ บี วี พี จ ำกดั 
2544 - ปัจจบุนั            กรรมกำรตรวจสอบ, หอกำรคำ้ไทย และสภำหอกำรคำ้แหง่   
                                   ประเทศไทย 

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา  - ไมม่ี - 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - ไมม่ี - 
การมีส่วนได้เสียในวาระ                                                        - ไมม่ี - 
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ                                                         -ไมม่ี - 
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การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา     
เป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นรว่มในกำรบรหิำรงำน หรอืเป็นพนกังำน ลกูจำ้ง หรอืที่ปรกึษำ ซึง่ไดร้บัเงินเดอืนประจ ำ            - ไมม่ี - 
เป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษำกฎหมำย)                                                                           - ไมม่ี - 
มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจที่มีนยัส  ำคญั อนัอำจมีผลท ำใหไ้มส่ำมำรถท ำหนำ้ที่ไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ                               - ไมม่ี - 
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-สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 5- 

 

ข้อมูลของกรรมการอิสระทีเ่ป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื่อ – สกุล รศ.ดร. ภรณี  ภัทรานวัช 
อายุ (ปี) 71 

ที่อยู ่
เลขที่ 127 ซอยถนอมจิตร ถนนสทุธิสำรวินิจฉยั  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400  

ต าแหน่งในปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
และกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และประธานกรรมการสิง่แวดลอ้ม สงัคม และ
การก ากบัดแูลกิจการอยา่งยั่งยืน 

หลักสูตรการอบรมกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP) 112/2014 
คุณวุฒกิารศึกษา • Ph.D. (Environmental Toxicology, Technology and Management), 

Asian Institute of Technology (AIT) 

• วิทยำศำสตรมหำบณัฑติ สำขำพฤกษศำสตร ์จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

• วิทยำศำสตรบณัฑติ สำขำพฤกษศำสตร ์จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
ประสบการณท์ างานในรอบ 5 ปี 2556 - ปัจจบุนั อำจำรยพ์ิเศษ หลกัสตูรวิทยำศำสตรมหำบณัฑิต  

สำขำเทคโนโลยีสิง่แวดลอ้ม และหลกัสตูร Doctor of 
Philosophy in Environmental Technology (International 
Programme) 
มหำวิทยำลยัมหิดล คณะสำธำรณสขุศำสตร ์ภำควิชำ
วิศวกรรมสขุำภิบำล วิทยำเขตรำชวิถี และหลกัสตูร
สถำปัตยกรรมศำสตรม์หำบณัฑติ มหำวิทยำลยัศิลปำกร วิทยำ
เขตวงัทำ่พระ 

2557 - ปัจจบุนั Adviser on Environmental & Sustainable Development, 
The Karen National Union (KNU), Mergui, Myanmar 

2557 - 2564 ผูท้รงคณุวฒุิ ในคณะกรรมกำรผูช้  ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำน
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) ดำ้นพฒันำปิโตรเลยีม 

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา  - ไมม่ี - 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - ไมม่ี - 
การมีส่วนได้เสียในวาระ                                                        - ไมม่ี - 
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ                                                        - ไมม่ี - 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบันหรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา 
เป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นรว่มในกำรบรหิำรงำน หรอืเป็นพนกังำน ลกูจำ้ง หรอืที่ปรกึษำ ซึง่ไดร้บัเงินเดอืนประจ ำ                         - ไมม่ี - 
เป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษำกฎหมำย)                                                                        - ไมม่ี - 
มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจที่มีนยัส  ำคญั อนัอำจมีผลท ำใหไ้มส่ำมำรถท ำหนำ้ที่ไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ                                             - ไมม่ี - 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระทีเ่ป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื่อ – สกุล นางพรพรรณ บุญชัยศรี 

อายุ (ปี) 70 

ที่อยู ่
63/78 ซอย 122/3 หมูบ่ำ้นเสนำนิเวศน ์โครงกำร 1 
ถนนเสนำนิคม 1 แขวงลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว กรุงเทพมหำนคร 10230 

ต าแหน่งในปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน และกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และกรรมกำรสิง่แวดลอ้ม สงัคม 
และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรอยำ่งยั่งยืน  

หลักสูตรการอบรมกรรมการ - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) 

คุณวุฒกิารศึกษา • ศิลปศำสตรม์หำบณัฑิต สำขำกฎหมำยธุรกิจ คณะนิตศิำสตร ์จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

• บญัชีบณัฑิต สำขำบญัชีตน้ทนุ คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัชี 
จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

ประสบการณท์ างานในรอบ 5 ปี 2552 - 2558      ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน,  
                         บรษัิท น า้ตาลครบรุ ีจ ากดั (มหาชน) 
2560 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษาดา้นการบญัชี พฒันาและวางระบบบญัชีคอมพวิเตอร,์  
                         บรษัิท บีเฮา้ส ์จ ากดั 
2558 - 2560     ที่ปรกึษาดา้นการบญัชี พฒันาและวางระบบบญัชีคอมพวิเตอร,์  
                         บรษัิท เอ็มทีเอส โกลด ์จ ากดั 

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา  - ไมม่ี - 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - ไมม่ี - 
การมีส่วนได้เสียในวาระ                                                        - ไมม่ี - 
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ                                                        - ไมม่ี - 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล  ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
เป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นรว่มในกำรบรหิำรงำน หรอืเป็นพนกังำน ลกูจำ้ง หรอืทีป่รกึษำ ซึง่ไดร้บัเงินเดอืนประจ                         - ไมม่ี - 
เป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษำกฎหมำย)                                                                      - ไมม่ี - 
มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจที่มีนยัส  ำคญั อนัอำจมีผลท ำใหไ้มส่ำมำรถท ำหนำ้ที่ไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ                                  - ไมม่ี - 

 


