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รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา  
ประธานกรรมการ  
วนัที,ไดรั้บแต่งตั(งเป็นกรรมการครั( งแรก: 12 กนัยายน 2550  
(ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตั(งแต่วนัที, 13 มกราคม 2557) 

อายุ 53 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (การเงิน) Florida International University 

- วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต (สาขาการเงิน) Florida International University 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั ") จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวัติการฝึกอบรม  

- หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง  วทิยาลยั วิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที, ''/"S'S 

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP); Train the Trainer  

- หลกัสูตร Program Update for  DCP Graduate (DCPU) รุ่นที, 5/2015 

- หลกัสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที, e/"S'- 

- หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP)   รุ่นที, ''/"S'" 

- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที, '"/"S'' 

- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP)  รุ่นที, h/"SS# 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที, -%/"SS- 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการอื�น : 5 แห่ง 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
บมจ..บริหารสินทรัพยก์รุงเทพพาณิชย ์ 

2558 – ปัจจุบนั ภาคีสมาชิกราชบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ, ราชบณัฑิตยสภา 

2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 บมจ. กรุงไทยพานิชประกนัภยั 

2554 - ปัจจุบนั 
 

คณะอนุวุฒยาจารย ์  
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ /จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2551 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส 

ประสบการณ์ทํางานในอดีต 

2554 - 2559 
 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บจก. คอปเปอร์ไวรด์ 

2554 - 2557 
 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
บมจ. ผลธญัญะ 

2550 - 2556 รองประธานกรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 

2553 - 2556 
 

รองคณบดี ฝ่ายบณัฑิตศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และ 
การบญัชีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559  : 

ตนเอง : 0.81% (1,648,129 หุ้น) 

คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: พี,ชาย นายพรศกัดิt  ชุนหจินดา 
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นายชวลติ หวงัธํารง 
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
(กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษัท) 
วนัที,ไดรั้บแต่งตั(งเป็นกรรมการครั( งแรก: 12 กนัยายน 2550 

อายุ 64 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวัติการฝึกอบรม  

- หลกัสูตร CML Capital Market Leader Program (SEC) 

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที, 67/2007 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลธญัญะ 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการอื�น : 7 แห่ง 

บริษทัยอ่ย : 2 แห่ง 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์  

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 

บริษทั/กิจการอื,น : 5 แห่ง 
2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ไทย โยนก โลจิสติกส์ 

2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซัพพลาย  

2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เอ็น เอช แอล (ประเทศไทย)  
2539 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. วเีอสวี เอเซีย  

ประสบการณ์ทํางานในอดีต 

2520 - 2555 ประธานเจา้หนา้ที,บริหาร บมจ. ผลธญัญะ 
2552 - 2555 ประธานกรรมการ บจก. พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ,ง 

2535 - 2552 กรรมการ บจก. พี ดี มาร์เก็ตติ(ง แอนด ์แมนูแฟคเจอเรอร์  

2547 - 2551 กรรมการ บจก. พีดีซี ซัพพลาย  

2546 - 2551 กรรมการ บจก. พีดีเอ ซัพพลาย / บจก. พีดีอาร์ ซัพพลาย  
2544 - 2551 ประธานกรรมการบริษทั บจก. พาลลาเดียม อินเตอร์เทรด  

2536 - 2551 กรรมการ บจก. พีดี โปรเกรส  

2531 - 2551 กรรมการ บจก. เพอซันแนล เซฟตี(  
2544 - 2550 กรรมการ บจก. พีดีเอส อินเตอร์แนชชั,นแนล (ประเทศไทย)  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559  : 

ตนเอง : 12.75% (25,812,055 หุ้น) 

คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 9.69% (19,626,661หุ้น) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:บิดา นายธนัยา หวงัธาํรง 
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นายธีรเดช จารุตั?งตรง 
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
(กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษัท) 
วนัที,ไดรั้บแต่งตั(งเป็นกรรมการครั( งแรก: 12 กนัยายน 2550 

อายุ 64 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวัติการฝึกอบรม  

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 10/2016 
- หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที, 14/2015  
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที, %~/"SS~ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหารความเสี,ยง บมจ.ผลธัญญะ 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ผลธัญญะ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการอื�น : 4 แห่ง 

บริษทัยอ่ย : 1 แห่ง 

2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม 

บริษทั/กิจการอื,น : 3 แห่ง 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd 

2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ Aegle Alliance Pte. Ltd. 

ประสบการณ์ทํางานในอดีต 

2556 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลธญัญะ 

2555 - 2556 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี,ยง บมจ.ผลธญัญะ 

2550 - 2555 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ผลธญัญะ 

2547 - 2551 กรรมการ บจก. พีดีซี ซัพพลาย 

2546 - 2551 กรรมการ บจก. พีดีเอ ซัพพลาย / บจก. พีดีอาร์ ซัพพลาย 

2544 - 2551 กรรมการ บจก. พาลลาเดียม อินเตอร์เทรด 

2536 - 2551 กรรมการ บจก. พีดี โปรเกรส 

2531 - 2551 กรรมการ บจก. เพอซันแนล เซฟตี(  

2544 - 2550 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. พีดีเอส อินเตอร์แนชชั,นแนล (ประเทศไทย) 

2547 - 2549 ประธานกรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559  : 

ตนเอง : 0.62% (1,250,000 หุ้น) 

คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 4.22% (8,551,250 หุ้น) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
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รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ/A 

กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
วนัที,ไดรั้บแต่งตั(งเป็นกรรมการครั( งแรก: 12 กนัยายน 2550 

อายุ 54 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- ดุษฎีบณัฑิต (วทิยาการจดัการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo 

- วทิยาการจดัการมหาบณัฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo 

- วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า Youngstown State University, USA 

- วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต ภาควชิาวิศวกรรมไฟฟ้า  
(วชิาเอก คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ประวัติการฝึกอบรม  

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที, '8/"S'4 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที, 68/2008 
- หลกัสูตร  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที, 23/2008 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ง 

2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธญัญะ 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี, อินดสัทรี 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธญัญะ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการอื�น : 1 แห่ง 

2553 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการโครงการบริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2548 - ปัจจุบนั รองศาสตราจารย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการโครงการปริญญาเอกบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ทํางานในอดีต 

2557 - 2559 ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 

2554 - 2556 กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บจก. บีเจซี เฮฟวี, อินดสัทรี 

2544 - 2550 กรรมการ โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลกัสูตรนานาชาติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที�  31 ธันวาคม 2559 :  

ตนเอง : 0.01% (30,000 หุ้น) 

คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

หมายเหตุ 
/' ไดรั้บแต่งตั(งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แทนประธานกรรมการตรวจสอบที,ลาออก และลาออกจากการเป็นประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีผลตั(งแต่ 10 พ.ค. 59 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี "##$ (แบบ #%-') สิ(นสุด ณ วนัที, -' ธนัวาคม "##$ หนา้ที, 149 
 

นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กลุ/B 

กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
วนัที,ไดรั้บแต่งตั(งเป็นกรรมการครั( งแรก: 12 กนัยายน 2550 

อายุ 49 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน) University of  Colorado at Denver 

- บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที, 4570 

ประวัติการฝึกอบรม  

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- Audit Committee Forum "New Auditor’s Report: What is it for you?” (มิ.ย. 2559) 

-  หลกัสูตร  Role of the Nominating and  Governance Committee (RNG) รุ่นที, 3/2012 

- หลกัสูตร  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที, 23/2008 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที, 68/2008 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ง 

2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธญัญะ 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี, อินดสัทรี 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการอื�น : 1 แห่ง 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี 

ประสบการณ์ทํางานในอดีต 

2554 - 2559 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 

2556 - 2557 กรรมการตรวจสอบ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชั,น 

2554 - 2556 กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บจก. บีเจซี เฮฟวี, อินดสัทรี 

2548 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนตน์ครหลวง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 :  

ตนเอง : 0.01% (30,000 หุ้น) 

คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

หมายเหตุ 
/" ไดรั้บแต่งตั(งเป็นประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีผลตั(งแต่ 10 พ.ค. 59 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี "##$ (แบบ #%-') สิ(นสุด ณ วนัที, -' ธนัวาคม "##$ หนา้ที, 150 
 

นายแพทย์ ประมุข วงศ์ธนะเกยีรติ 
กรรมการอสิระ/กรรมการบริหารความเสี�ยง 
วนัที,ไดรั้บแต่งตั(งเป็นกรรมการครั( งแรก: 13 มกราคม 2557 

อายุ 47 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 

- วฒิุบตัรแพทยเ์ฉพาะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา วชิรพยาบาล  
วทิยาลยัแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร  

- วฒิุบตัร เพื,อแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม  
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา 

ประวัติการฝึกอบรม  

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 'S/"S'% 

- หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที, 2/2015  

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที, 186/2014 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ.ผลธญัญะ 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเสี,ยง บมจ.ผลธญัญะ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการอื�น : 2 แห่ง 

2543 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. เกรท ออพพอร์ทูนิตี(  

2536 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการคลินิก คลินิกเวชกรรม ศรีสามพรานการแพทย ์

ประสบการณ์ทํางานในอดีต 

2555-2558 อุปนายกสมาคม สมาคมนกัลงทุนเนน้คุณค่า (ประเทศไทย) 

2553 - 2555 คณะกรรมการบริหาร เวบ็ไซต ์thaivi.com 

2536 - 2542  แพทยเ์ฉพาะทาง สูตินรีแพทย ์สาํนกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที� CA ธันวาคม 2559  : 

ตนเอง : 0.08% (156,250 หุ้น) 

คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.88% (1,778,175 หุ้น) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี "##$ (แบบ #%-') สิ(นสุด ณ วนัที, -' ธนัวาคม "##$ หนา้ที, 151 
 

นายสันต ิเนียมนิล/C  
กรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบ  
วนัที,ไดรั้บแต่งตั(งเป็นกรรมการครั( งแรก: 10 พฤษภาคม 2559 

อายุ 48 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- ทนายความผูไ้ดรั้บใบอนุญาต เลขที, $$#/"#-e 

ประวัติการฝึกอบรม  

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที, ~S/"##" 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ง 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 

2552 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ซังโกะ ไดคาซติ(ง (ประเทศไทย) 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการอื�น : 1 แห่ง 

2558 – ปัจจุบนั ทนายความประจาํ บริษทั บี แอนด ์พี ลอว ์จาํกดั 

ประสบการณ์ทํางานในอดีต  

2546 - 2558  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอนก แอดโวเคท จาํกดั 

2547 - 2558 หุ้นส่วนและทนายความ บริษทั สาํนกักฎหมาย เอนก แอนด ์อะโซซิเอทส์ จาํกดั 

2546 - 2556 กรรมการ บริษทั ยเูซ็นแอร์ แอนด ์ซี เซอร์วสิ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

2538 - 2546 ทนายความ บริษทั สาํนกักฎหมาย เอนก แอนด ์อะโซซิเอทส์ จาํกดั 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559  : 

ตนเอง : ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

หมายเหตุ 
/3 ไดรั้บแต่งตั(งเป็นกรรมการแทนกรรมการที,ลาออก มีผลตั(งแต่ 10 พ.ค. 59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี "##$ (แบบ #%-') สิ(นสุด ณ วนัที, -' ธนัวาคม "##$ หนา้ที, 152 
 

พลเอก ชัยวฒัน์  สท้อนดี/E 

กรรมการ  
วนัที,ไดรั้บแต่งตั(งเป็นกรรมการครั( งแรก: 12 ตุลาคม 2558 

อายุ 62 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- วทิยาศาสตร์บณัฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 

- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  หลกัสูตรหลกัประจาํ ชุดที, 65 

- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที, 2550 

ประวัติการฝึกอบรม  

- หลกัสูตรข่าวกรองการรบ,ครูฝึกการรบพิเศษ, การรบร่วมผสมและการต่อตา้นการก่อการร้าย ณ เครือรัฐออสเตรเลีย 

- หลกัสูตรการรักษาสันติภาพ ณ สหรัฐอเมริกา 

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที, 216/2016  

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ/ที,ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บมจ. ผลธญัญะ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการอื�น : 2 แห่ง 

บริษทัยอ่ย : 1 แห่ง 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ผล วอเตอร์  

บริษทั/กิจการอื,น : 1 แห่ง 

2558 – ปัจจุบนั ที,ปรึกษาคณะอนุกรรมการดา้นความมั,นคงและกิจการทหาร  
สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

ประสบการณ์ทํางานในอดีต 

2555 - 2557 ผูอ้าํนวยการองคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก 

2551 รองผูอ้าํนวยการศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ 
 และพลงังานทหาร 

2550 หัวหนา้นายทหารประสานภารกิจทางทหารกบัสาํนกังานสภาความมั,นคงแห่งชาติ 

2546 ปฏิบติัหนา้ที,หัวหนา้นายทหารฝ่ายเสนาธิการร่วมคณะผูส้ังเกตการณ์ตรวจสอบกระบวนการสันติภาพ กองบญัชาการรักษาความปลอดภยั 
อาเจะห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

2541-2544 ผูช่้วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจาํสถานเอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงยา่งกุง้ 

2534- 2537 รองผูช่้วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจาํสถานเอกอคัรราชทูตไทย  
ณ กรุงปักกิ,ง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 :   

ตนเอง : 0.12% (248,250 หุ้น) 

คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

หมายเหตุ 
/4 ไดรั้บแต่งตั(งใหเ้ป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย บจก.ผล วอเตอร์ มีผลตั(งแต่ 19 ธ.ค. 59 
 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี "##$ (แบบ #%-') สิ(นสุด ณ วนัที, -' ธนัวาคม "##$ หนา้ที, 153 
 

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ 
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี�ยง/ 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
วนัที,ไดรั้บแต่งตั(งเป็นกรรมการครั( งแรก: 30 เมษายน 2556 

อายุ 53 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที, 11 สถาบนัพระปกเกลา้ 

- ศิลปศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์เอกบริหารรัฐกิจ) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประวัติการฝึกอบรม  

- หลกัสูตร การบริหารความรับผดิชอบต่อสังคมเพื,อการพฒันาอยา่งย ั,งยนื  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ก.พ. 2559) 

- หลกัสูตร Big Data Analytic for Defining Strategic Insights,  
สถาบนัเพิ,มผลผลิตแห่งชาติ (ส.ค. 2559) 
หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง วทิยาลยัการตลาดทุน (วตท) รุ่นที, "S/"S'# 

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที, 3/2016   
- หลกัสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที, 26/2016  

- หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide Program (ACPG) รุ่นที, 21/2015 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที, 155/2012 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ที,บริหาร บมจ. ผลธัญญะ 

2553 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ. ผลธญัญะ 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเสี,ยง บมจ. ผลธญัญะ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการอื�น : 2 แห่ง 

บริษทัยอ่ย : 2 แห่ง 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์ 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 

ประสบการณ์ทํางานในอดีต 

2553 - 2555 ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายขายกลุ่มอุตสาหกรรมภาคกลาง บมจ. ผลธญัญะ 

2550 - 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายกลุ่ม 2 บมจ. ผลธญัญะ 

2542 - 2549 ผูจ้ดัการส่วนธุรกิจ บจก. ผลธญัญะ 

2535 - 2541  ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บจก. ผลธญัญะ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559  : 

ตนเอง : ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี "##$ (แบบ #%-') สิ(นสุด ณ วนัที, -' ธนัวาคม "##$ หนา้ที, 154 
 

นายพรศักดิF ชุนหจินดา 
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี�ยง/กรรมการผู้จัดการ/ 
ผู้อาํนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงนิ/ผู้อาํนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
วนัที,ไดรั้บแต่งตั(งเป็นกรรมการครั( งแรก: 26 เมษายน 2559  

อายุ 49 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- วทิยาศาสตร์บณัฑิต (การบญัชี) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

ประวัติการฝึกอบรม  

- หลกัสูตร การบริหารความรับผดิชอบต่อสังคมเพื,อการพฒันาอยา่งย ั,งยนื  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ก.พ. 2559) 

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 227/2016 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ผลธญัญะ 

2553 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร/ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. ผลธญัญะ 

2557 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์บมจ. ผลธญัญะ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการอื�น : 3 แห่ง 

บริษทัยอ่ย : 1 แห่ง 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ผล วอเตอร์ 

บริษทั/กิจการอื,น : 2 แห่ง 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. นนทรีการบญัชี 

2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. รักเจริญ 

ประสบการณ์ทํางานในอดีต 

2552 - 2556 กรรมการบจก. พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ,ง 

2550 - 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. ผลธัญญะ 

2539 - 2549 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. นนทรีการบญัชี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559  : 

ตนเอง : 0.08% (168,582 หุ้น) 

คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.43% (875,646 หุ้น ) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: นอ้งชาย ศ.ดร. พรชยั ชุนหจินดา 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี "##$ (แบบ #%-') สิ(นสุด ณ วนัที, -' ธนัวาคม "##$ หนา้ที, 155 
 

นายธันยา หวงัธํารง 
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อาํนวยการฝ่ายการตลาด 
วนัที,ไดรั้บแต่งตั(งเป็นกรรมการครั( งแรก: 30 เมษายน 2556 

อายุ 36 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ระหวา่งประเทศ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- สถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวัติการฝึกอบรม  

- หลกัสูตร “ การบริหารความรับผดิชอบต่อสังคมเพื,อการพฒันาอยา่งย ั,งยนื”  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ก.พ. 2559) 

- หลกัสูตร Big Data Analytic for Defining Strategic Insights,  
สถาบนัเพิ,มผลผลิตแห่งชาติ (พ.ค. 2559) 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที, 180/2013  

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 

2553 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร/ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด  บมจ. ผลธญัญะ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการอื�น : 3 แห่ง 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. วลิสิริ อินเตอร์เทรด 

2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 

2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซัพพลาย 

ประสบการณ์ทํางานในอดีต 

2556 - 2558 กรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 

2558  ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บมจ. ผลธญัญะ 

2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกิจ EN บมจ. ผลธญัญะ 

2552 - 2553 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บมจ. ผลธญัญะ 
2550 - 2552 ผูจ้ดัการแผนกสื,อสารการตลาด  บจก.ผลธญัญะ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที� CA ธันวาคม BHHI  : 

ตนเอง : 7.46% (15,097,433 หุ้น) 

คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 2.61% (5,280,000 หุ้น) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บุตรชาย นายชวลิต หวงัธาํรง 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี "##$ (แบบ #%-') สิ(นสุด ณ วนัที, -' ธนัวาคม "##$ หนา้ที, 156 
 

นางสาวประไพพศิ วริิยะบุบผา 
ผู้อาํนวยการอาวุโสฝ่ายปฏบิัตกิาร/ 
ผู้อาํนวยการฝ่ายขายกลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม/ 
ผู้อาํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

อายุ 47 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การตลาด) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ประวัติการฝึกอบรม  

- หลกัสูตร “ การบริหารความรับผดิชอบต่อสังคมเพื,อการพฒันาอยา่งย ั,งยนื”  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ก.พ. 2559) 

- หลกัสูตร Big Data Analytic for Defining Strategic Insights,  
สถาบนัเพิ,มผลผลิตแห่งชาติ (พ.ค. 2559) 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2553 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายปฏิบติัการ บมจ. ผลธญัญะ 

2558 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายกลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม บมจ. ผลธญัญะ 

2559 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บมจ.ผลธญัญะ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการอื�น : 1 แห่ง 

บริษทัยอ่ย : 1 แห่ง 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม จาํกดั 

ประสบการณ์ทํางานในอดีต 

2550 - 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ บมจ. ผลธญัญะ 

2538 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื(อ บจก. ผลธญัญะ 

2535 - 2537 รองหัวหนา้ฝ่ายจดัซื(อ บจก. ผลธญัญะ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที� CA ธันวาคม BHHI  : 

ตนเอง : 0.37% (750,000 หุ้น) 

คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี "##$ (แบบ #%-') สิ(นสุด ณ วนัที, -' ธนัวาคม "##$ หนา้ที, 157 
 

นายปโยธร มุ้งทอง 
ผู้อาํนวยการอาวุโสฝ่ายขายกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

อายุ 46 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

- วทิยาศาสตร์บณัฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประวัติการฝึกอบรม  

-ประกาศนียบตัรชั(นสูงการบริหารงานภาครัฐและฏหมายมหาชน รุ่นที, 15  
สถาบนัพระปกเกลา้ 

- หลกัสูตร “ การบริหารความรับผดิชอบต่อสังคมเพื,อการพฒันาอยา่งย ั,งยนื”  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ก.พ. 2559) 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2559 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายขาย กลุ่มสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน บมจ.ผลธญัญะ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการอื�น : 1 แห่ง 

บริษัทย่อย : 1 แห่ง 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ บจก.ผล พาลาเดียม 

ประสบการณ์ทํางานในอดีต 

2558  ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย กลุ่มสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน บมจ.ผลธญัญะ 

2556 - 2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายภาคกลาง บมจ.ผลธญัญะ 

2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บมจ.ผลธญัญะ 

2553 – 2555 ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย Government & Retail บมจ.ผลธญัญะ 

2550 - 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด  บจก. ผลธญัญะ 

2544 - 2552 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด  บจก. ผลธญัญะ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที� CA ธันวาคม BHHI  : 

ตนเอง : ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี "##$ (แบบ #%-') สิ(นสุด ณ วนัที, -' ธนัวาคม "##$ หนา้ที, 158 
 

นางสาวกมลภพพรรณ  พวัพนัธ์สกลุ/5 

ผู้อาํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน/ 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 54 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประวัติการฝึกอบรม  

- “ผูต้รวจสอบภายใน:กลไกสาํคญัในการกาํกบัดูแลและการสร้างคุณค่าเพิ,มทางธุรกิจ” ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ก.ย.2559) 

- หลกัสูตร “ การบริหารความรับผดิชอบต่อสังคมเพื,อการพฒันาอยา่งย ั,งยนื”  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ก.พ. 2559) 

- หลกัสูตร “การจดัทาํรายงานแห่งความย ั,งยนื” ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ต.ค. 2559) 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2550 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ผลธญัญะ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการอื�น : ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในอดีต 

2547 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บจก. ผลธญัญะ 

2543 - 2546 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บจก. ผลธญัญะ 

2540 - 2543 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บจก. ผลธัญญะ 

2538 - 2539 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บจก. ผลธญัญะ 

2534 - 2537 รองผูจ้ดัการแผนกบญัชี บจก. ผลธญัญะ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559  : 

ตนเอง : ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

หมายเหตุ :  
/5 ชื,อเดิมคือ นางสาวณฐัชมกร พวัพนัธ์สกุล 
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เลขานุการบริษัท 

นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร 
เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

อายุ 55 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประวัติการฝึกอบรม  

- หลกัสูตร “ การบริหารความรับผดิชอบต่อสังคมเพื,อการพฒันาอยา่งย ั,งยนื”  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ก.พ. 2559) 

- หลกัสูตร “การจดัทาํรายงานแห่งความย ั,งยนื” ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ต.ค. 2559) 

- หลกัสูตร Company Secretary Program FPCS รุ่น 19/2008 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG)  รุ่น 17/2015 

- หลกัสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 2/2011 
- หลกัสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 5/2011 

- หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 19/2011 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2551 - ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั/เลขานุการคณะกรรมการบริษทั บมจ. ผลธญัญะ 

2556 - ปัจจุบนั เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง บมจ. ผลธญัญะ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการอื�น : ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในอดีต 

2554 - 2555 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
บมจ. ผลธญัญะ 

2552 - 2556 เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี,ยง บมจ. ผลธญัญะ 

2551 - 2556 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร บมจ. ผลธญัญะ 

2546 - 2551 ผูจ้ดัการธุรการ/ผูจ้ดัการบริหารสัญญา บมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชั,น 

2544 - 2546 ผูช่้วยฝ่ายจดัซื(อ/เลขานุการบริหาร ผูจ้ดัการทั,วไป  
บมจ. บีจีอีเอส เอ็นจิเนียริ,ง ซิสเทม็ 

2541 - 2543 หัวหนา้ส่วนจดัซื(อ บจก. ไฟโอเนียร์ แอร์ คาร์โก ้

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559  : 

ตนเอง : ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
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1.2 หน้าที�ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั(งนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริษทัและเลขานุการ
บริษทั เพื,อปฏิบติัตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที, 4) พ.ศ. 2551 เมื,อวนัที, 19 
กนัยายน 2551 โดยตอ้งปฏิบติัหนา้ที,ตามที,กาํหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ฉบบัที, 4) พ.ศ. 2551 ซึ,งมีผลใชบ้งัคบัในวนัที, 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความ
ซื,อสัตยสุ์จริต รวมทั(งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค์ ขอ้บังคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที,
ประชุมผูถื้อหุน้  

 ทั(งนี(  หนา้ที,ตามกฎหมายของเลขานุการบริษทั มีดงัต่อไปนี(  

1. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสาร ดงัต่อไปนี(  
ก. ทะเบียนกรรมการ 
ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจาํปีของบริษทั 
ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที,รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสําเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย
ตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนันบัแต่วนัที,บริษทั
ไดรั้บรายงานนั(น 

3. ดาํเนินการอื,นๆ ตามที,คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
 นอกจากนี(  เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ที,อื,นตามที,คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดงันี(  

• ดาํเนินการจดัการเรื,องการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการฯ 
• ดาํเนินการจดัการประชุมผูถื้อหุน้และจดัทาํรายงานการประชุม 
• ดูแลใหค้ณะกรรมการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบที,เกี,ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
• ดูแลใหก้ารสนบัสนุนขอ้มูลการกาํกบัดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษทั 
• ดูแลเรื,องอื,นๆ ที,เกี,ยวขอ้งกบัคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารและผูถื้อหุน้ 
• ติดตามใหมี้การดาํเนินการตามมติที,ประชุมของคณะกรรมการบริษทัและมติที,ประชุมผูถื้อหุน้ 
• ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัใหป้ฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติที,ประชุมผูถื้อหุน้ 
• ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานที,กาํกบัดูแล เช่น สํานกังาน ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดูแลการเปิดเผยขอ้มูลและ

รายงานสารสนเทศ ต่อหน่วยงานที,กาํกบัดูแลและสาธารณชน ใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 
• ดาํเนินการอื,นๆ ตามที,พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที, 4) พ.ศ. 2551 กฎหมาย และ 

      ขอ้บงัคบัอื,นๆ ที,เกี,ยวขอ้งรวมทั(งประกาศและขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

• ดาํเนินการอื,นๆ ตามที,ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 โดยเลขานุการบริษัทที,คณะกรรมการแต่งตั( งขึ( นเป็นผู ้ที,คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้
ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษทั สังกดัสาํนักงานเลขานุการ ซึ, งเป็นหน่วยงานที,สนับสนุนงานเลขานุการ
บริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี  
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1.3 ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีาํนาจควบคุม 

 

 

 

บริษทั

PHOL PL PHOLW PHOLC PDG

1 ศ.ดร.พรชยั ชนุหจินดา X - - - -

2 นายชวลิต หวงัธาํรง D,S,ED - D,S D,S -

3 นายธีรเดช จารุต ั(งตรง D,S X,S - - -

4 รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ID - - - -

5 นายนพดล ธีระบตุรวงศ์กลุ ID - - - -

6 นายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกยีรติ ID - - - -

7 นายสนัต ิเนียมนิล ID - -

8 พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี D - X,S - -

9 นายบญุชยั สุวรรณวฒุิวฒัน์ D,ED,M - D,S D,S -

10 นายพรศกัดิt  ชนุหจินดา D,ED,M - D,S,M - -

11 นายธนัยา  หวงัธาํรง D,ED,M - - - -

12 นางสาวประไพพิศ วริิยะบบุผา M D,S,M - - -

13 นายปโยธร มุง้ทอง M D,S,M - - -

14 นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกลุ M - - - -

รายชื� อ
บริษทัย่อย

สัญลักษณ์

X = ประธานกรรมการ D = กรรมการ ID = กรรมการอิสระ S = กรรมการผูม้ีอํานาจลงนาม ED = กรรมการบริหาร M = ผูบ้ริหาร

PHOL=บริษทั ผลธญัญะ จํากดั (มหาชน) PL=บริษทั ผล พาลาเดียม จํากดั

PHOLW=บริษทั ผล วอเตอร์ จํากดั PHOLC=บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จํากดั

PDG=บริษทั พีดี เจเนซสิ เอ็นจิเนียริ,ง จํากดั


