สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ

ชือ – นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
ประเภทกรรมการทีเสนอ
ตําแหน่ งปัจจุบนั
จํานวนปี ทีเ ป็ นกรรมการ

:
:
:
:
:
:

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

:

วุฒิการศึกษา

:

ประวัตกิ ารฝึ กอบรม

:

ประสบการณ์ ปัจจุบัน

:

สิง ทีสง่ มาด้ วย 

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา
53 ปี
ไทย
กรรมการ
ประธานกรรมการ
8 ปี 7 เดือน
(เริ มตังแต่วนั ที  กันยายน 2550 ถึงเมษายน2559)
1,310,000หุน้ (รวมบุคคลมาตรา 258)
(ร้อยละ 0.08% ของจํานวนหุน้ ทีม ีสิทธิออกเสี ยง ณ 29 กุมภาพันธ์ 2559)
- ดุษฎีบณ
ั ฑิต (การเงิน) Florida International University
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการเงิน) Florida International University
- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสูง วิทยาลัย วิทยาการตลาดทุน (วตท)
รุ่ นที /
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Ethical Leadership Program (ELP); Train the Trainer (ก.ค.2558)
-Program Update for DCP Graduate (DCPU) รุ่ นที 5/2015
- Chartered Director Class (CDC) รุ่ นที7/2013
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่ นที /
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่ นที /
- Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที /
- Director Certification Program (DCP) รุ่ นที /
2558 – ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บมจ..บริ หารสิ นทรัพย์กรุ งเทพพาณิ ชย์
2558 – ปั จจุบนั ภาคีสมาชิกราชบัณฑิต สาขาบริ หารธุรกิจ,
ราชบัณฑิตยสภา
2557 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการบมจ. ผลธัญญะ
2557 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ. กรุ งไทยพานิชประกันภัย
2554 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บจก. คอปเปอร์ไวรด์
2554 - ปั จจุบนั คณะอนุวฒ
ุ ยาจารย์ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจ
ศศินทร์ /จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการบจก. ออสสิ ริส ฟิ วเจอร์ส
จํานวน
11 หน้
- 431 ของ
/ 64
- า

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ

ประสบการณ์ ในอดีต

: 2554 - 2557
2550 - 2556
2553 - 2556
2543 - 2554

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/อืนๆ ในปัจจุบัน
บริษัทย่ อย
บริษัทจดทะเบียนอืน
กิจการทีไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน

สิง ทีสง่ มาด้ วย 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บมจ. ผลธัญญะ
รองประธานกรรมการบมจ. ผลธัญญะ
รองคณบดี ฝ่ ายบัณฑิตศึกษาคณะพาณิ ชยศาสตร์และ
การบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยพาณิ ชย์นิวยอร์คไลฟ์ ประกันชีวติ

: ไม่มี
: ไม่มี
: 5 แห่ง
 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.บริ หารสิ นทรัพย์กรุ งเทพพาณิ ชย์
 ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตสาขาบริ หารธุรกิจ, ราชบัณฑิตยสภา
 ประธานกรรมการ บจก.ออสสิ ริส ฟิ วเจอร์ ส
 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ. กรุ งไทยพานิชประกันภัย
 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บจก. คอปเปอร์ไวรด์
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร : พีช าย นายพรศักดิ ชุนหจินดา
: คณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 9/9 ครัง (คิดเป็ น 100%)
การเข้ าประชุมในปี ทีผ ่านมา

ผลงานในปี 2558 :
1. ร่ วมกําหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดําเนินงานและติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไป
ตามเป้ าหมายทีกาํ หนด
2. กํากับ ดูแล ส่งเสริ มสนับสนุนให้บริ ษทั ฯ ดําเนินการตามนโยบายและมติ ของคณะกรรมการบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เพือให้บรรลุตามเป้ าหมาย
3. กํากับ ดูแล ติดตาม สนับสนุนการดําเนินธุรกิจบนพืนฐานการกํากับดูแลกิจการทีดี
4. กํากับ ดูแล ติดตาม การบริ หารความเสี ยงขององค์กรให้เป็ นไปตามแผนงานทีวางไว้
5. ให้ขอ้ เสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริ ษทั ฯ เพือสร้างมูลค่าเพิมและความสามารถในการ
แข่งขันกับตลาดเพือการเติบโตอย่างยัง ยืน

จํ- านวน
44 /2 ของ
64 11- หน้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สิง ทีสง่ มาด้ วย 

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ

ประวัตกิ ารทําผิดกฎหมายในระยะ ปี ย้ อนหลัง
. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําผิดทางอาญา หรื อยูร่ ะหว่างฟ้ องร้องคดีอาญา

คุณสมบัติ
 มี

 ไม่มี

. การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

 มี

 ไม่มี

. การเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุน้ ส่วนทีถกู พิพากษา
ให้เป็ นบุคคลล้มละลายหรื อหรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

 มี

 ไม่มี

การมี/ไม่ มสี ่ วนได้ เสียในวาระทีพ จิ ารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559: มี
 เป็ นกรรมการทีได้รับการเสนอชือให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ ง ในวาระที 6

จํานวน 3 ของ 11 หน้า
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ

ชือ – นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
ประเภทกรรมการทีเสนอ
ตําแหน่ งปัจจุบนั

:
:
:
:
:

จํานวนปี ทีเ ป็ นกรรมการ
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
วุฒิการศึกษา

:
:
:

ประวัตกิ ารฝึ กอบรม

:
:

ประสบการณ์ ปัจจุบัน

:

ประสบการณ์ ในอดีต

:

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/อืนๆ ในปัจจุบัน
บริษัทย่ อย

บริษัทจดทะเบียนอืน
กิจการทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

สิง ทีสง่ มาด้ วย 

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒั น์
53 ปี
ไทย
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการบริ หารความเสี ยง/
กรรมการบริ หาร/ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
3 ปี (เริ มตังแต่วนั ที 30 เมษายน 2556 ถึงเมษายน2559)
ไม่มี
- การบริ หารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริ หารระดับสูง
รุ่ นที 11 สถาบันพระปกเกล้า
- ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต (รัฐศาสตร์เอกบริ หารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- หลักสูตรพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสูง วิทยาลัยการตลาดทุน (วตท)
รุ่ นที 20/2015
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
-Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)
รุ่ นที 26/2016(ระหว่างศึกษา)
- Anti-Corruption: The Practical Guide Program (ACPG)
รุ่ นที 21/2015
- Director Certification Program (DCP) รุ่ นที 155/2012
2556 - ปั จจุบนั กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารบมจ. ผลธัญญะ
2553 - ปั จจุบนั กรรมการบริ หารบมจ. ผลธัญญะ
2557 - ปั จจุบนั กรรมการบริ หารความเสี ยงบมจ. ผลธัญญะ
2557 - ปั จจุบนั กรรมการบจก. ผล วอเตอร์
2556 - ปั จจุบนั กรรมการบจก. ผลธัญญะ (แคมโบเดีย)
2553 - 2555
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ ายขายกลุ่มอุตสาหกรรม
ภาคกลางบมจ. ผลธัญญะ
2550 - 2553
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขายกลุ่ม 2 บมจ. ผลธัญญะ
2542 - 2549
ผูจ้ ดั การส่วนธุรกิจบจก. ผลธัญญะ
2535 - 2541
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย บจก. ผลธัญญะ

2 แห่ง
:  กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์
 กรรมการ บจก. ผลธัญญะ (แคมโบเดีย)
: ไม่มี
: ไม่มี
จํานวน 4 ของ 11 หน้า
- 46 / 64 -

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สิง ทีสง่ มาด้ วย 

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร : ไม่มี
: คณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 9/9 ครัง (คิดเป็ น 100%)
การเข้ าร่ วมประชุมในปี ทีผ ่านมา
คณะกรรมการบริ หารความสี ยง จํานวน 5/5 ครัง (คิดเป็ น 100%)
คณะกรรมการบริ หาร จํานวน 12/12 ครัง (คิดเป็ น 100%)
ผลงานในปี 2558 :
1. ร่ วมกําหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดําเนินงานและติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไป
ตามเป้ าหมายทีกาํ หนด
2. กํากับ ดูแล ส่งเสริ มสนับสนุนให้บริ ษทั ฯ ดําเนินการตามนโยบายและมติ ของคณะกรรมการบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เพือให้บรรลุตามเป้ าหมาย
3. กํากับ ดูแล ติดตาม สนับสนุนการดําเนินธุรกิจบนพืนฐานการกํากับดูแลกิจการทีดี
4. กํากับ ดูแล ติดตาม การบริ หารความเสี ยงขององค์กรให้เป็ นไปตามแผนงานทีวางไว้
5. ให้ขอ้ เสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริ ษทั ฯ เพือสร้างมูลค่าเพิมและความสามารถในการ
แข่งขันกับตลาดเพือการเติบโตอย่างยัง ยืน
ประวัตกิ ารทําผิดกฎหมายในระยะ  ปี ย้ อนหลัง

คุณสมบัติ

. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําผิดทางอาญา หรื อยูร่ ะหว่างฟ้ องร้องคดีอาญา

 มี

 ไม่มี

. การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

 มี

 ไม่มี

. การเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุน้ ส่วนทีถกู พิพากษา
ให้เป็ นบุคคลล้มละลายหรื อหรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

 มี

 ไม่มี

การมี/ไม่ มสี ่ วนได้ เสียในวาระทีพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559: มี
 เป็ นกรรมการทีได้รับการเสนอชือให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ ง ในวาระที 6

จํานวน 5 ของ 11 หน้า
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ

ชือ – นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
ประเภทกรรมการทีเสนอ
ตําแหน่ งปัจจุบนั
จํานวนปี ทีเ ป็ นกรรมการ
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
วุฒิการศึกษา

ประวัตกิ ารฝึ กอบรม

ประสบการณ์ ปัจจุบัน

ประสบการณ์ ในอดีต

:
:
:
:
:
:
:

สิง ทีสง่ มาด้ วย 

พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี
62 ปี
ไทย
กรรมการ
กรรมการ
6 เดือน (เริ มตังแต่วนั ที 12 ตุลาคม2558 ถึงเมษายน2559)
198,600หุน้
(ร้อยละ 0.12%ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยง ณ 29 กุมภาพันธ์ 2559)
: - วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต โรงเรี ยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจํา ชุดที65
- วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที2550
: - หลักสูตรข่าวกรองการรบ,ครู ฝึกการรบพิเศษ, การรบร่ วมผสมและ
การต่อต้านการก่อการร้าย ณ เครื อรัฐออสเตรเลีย
- หลักสูตรการรักษาสันติภาพ ณ สหรัฐอเมริ กา
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที 216/2016
ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
: 2558 –ปั จจุบนั
กรรมการ/ทีปรึ กษาประธานกรรมการบริ หาร
บมจ. ผลธัญญะ
2558 – ปั จจุบนั ทีปรึ กษาคณะอนุกรรมการด้านความมันคงและกิจการ
ทหาร สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
2555 - 2557
ผูอ้ าํ นวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
2551
รองผูอ้ าํ นวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้ องกันประเทศ
และพลังงานทหาร
2550
หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับ
สํานักงานสภาความมันคงแห่งชาติ
2546
ปฏิบตั ิหน้าทีหัวหน้านายทหารฝ่ ายเสนาธิการร่ วมคณะ
ผูส้ งั เกตการณ์ตรวจสอบกระบวนการสันติภาพ
กองบัญชาการรักษาความปลอดภัย อาเจะห์ สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย
2541-2544
ผูช้ ่วยทูตฝ่ ายทหารบกไทยประจําสถานเอกอัครราชทูต
ไทย ณ กรุ งย่างกุง้
2534- 2537
รองผูช้ ่วยทูตฝ่ ายทหารบกไทยประจําสถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุ งปั กกิง

จํานวน 6 ของ 11 หน้า
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สิง ทีสง่ มาด้ วย 

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/อืนๆ ในปัจจุบัน
บริษัทย่ อย
บริษัทจดทะเบียนอืน
กิจการทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

: ไม่มี
: ไม่มี
: 1 แห่ง
 ทีปรึ กษาคณะอนุกรรมการด้านความมัน
 คงและกิจการทหาร
สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร : ไม่มี
: คณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 3/3 ครัง (คิดเป็ น 100%)
การเข้ าร่ วมประชุมในปี ทีผ ่านมา

ผลงานในปี 2558 :
1. ร่ วมกําหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดําเนินงานและติดตามผลการดําเนินงาน
ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีกาํ หนด
2. ให้ขอ้ เสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริ ษทั ฯ เพือสร้างมูลค่าเพิมและความสามารถใน
การแข่งขันกับตลาดเพือการเติบโตอย่างยัง ยืน
ประวัตกิ ารทําผิดกฎหมายในระยะ  ปี ย้ อนหลัง

คุณสมบัติ

. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําผิดทางอาญา หรื อยูร่ ะหว่างฟ้ องร้องคดีอาญา

 มี

 ไม่มี

. การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

 มี

 ไม่มี

. การเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุน้ ส่วนทีถกู พิพากษา
ให้เป็ นบุคคลล้มละลายหรื อหรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

 มี

 ไม่มี

การมี/ไม่ มสี ่ วนได้ เสียในวาระทีพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559: มี
 เป็ นกรรมการทีได้รับการเสนอชือให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ ง ในวาระที 6

จํานวน 7 ของ 11 หน้า
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ

ชือ – นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
ประเภทกรรมการทีเสนอ
ตําแหน่ งปัจจุบนั

:
:
:
:
:

จํานวนปี ทีเ ป็ นกรรมการ
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

:
:

วุฒิการศึกษา

:

ประวัตกิ ารฝึ กอบรม

:

ประสบการณ์ ปัจจุบัน

:

ประสบการณ์ ในอดีต

:

สิง ทีสง่ มาด้ วย 

นายพรศักดิ ชุนหจินดา
49 ปี
ไทย
กรรมการ
กรรมการบริ หารความเสี ยง/
กรรมการบริ หาร/กรรมการผูจ้ ดั การ
-ไม่มี 830,000หุน้ (รวมบุคคลมาตรา 258)
(ร้อยละ 0.51ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยง ณ 29 กุมภาพันธ์ 2559)
- วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
- หลักสูตร “Mini Master in HR Management”คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-หลักสูตร “ การบริ หารความรับผิดชอบต่อสังคมเพือการพัฒนาอย่างยังยืน
(CSR for Corporate Sustainability)” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร “ การเสริ มสร้างทักษะนักปฏิบตั ิ CSR (Developing CSR
Practitioner’s Skills) ” โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร “Business Information Technology Management Line
Manager” โดย ศูนย์พฒั นากลยุทธ์ธุรกิจ
- หลักสูตร “การบัญชีทางนิติวทิ ยาศาสตร์ (Forensic Accounting)”
โดย สภาวิชาชีพบัญชี
2559 - ปั จจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. ผลธัญญะ
2553 - ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร/ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชีและ
การเงินบมจ. ผลธัญญะ
2557 - ปั จจุบนั ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์บมจ. ผลธัญญะ
2557 - ปั จจุบนั กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การบจก. ผล วอเตอร์
2550 - ปั จจุบนั กรรมการบจก. นนทรี การบัญชี
2547 - ปั จจุบนั กรรมการบจก. รักเจริ ญ
2552 - 2556
กรรมการบจก. พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ ง
2550 - 2553
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงินบมจ. ผลธัญญะ
2539 - 2549
กรรมการผูจ้ ดั การ บจก. นนทรี การบัญชี

จํ- านวน
50 /8 ของ
64 11- หน้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สิง ทีสง่ มาด้ วย 

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/อืนๆ ในปัจจุบัน
บริษัทย่ อย

: 1 แห่ง
 กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การบจก. ผล วอเตอร์
: ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนอืน
: 2 แห่ง
กิจการทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
 กรรมการบจก. นนทรี การบัญชี
 กรรมการบจก. รักเจริ ญ
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร : น้องชาย ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา
: คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง จํานวน 5/5 ครัง (คิดเป็ น 100%)
การเข้ าร่ วมประชุมในปี ทีผ ่านมา
คณะกรรมการบริ หาร จํานวน 12/12 ครัง (คิดเป็ น 100%)

ผลงานในปี 2558 :
1. ผูบ้ ริ หารระดับสูงทีร่วมกําหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดําเนินงานและติดตามผล
การดําเนินงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีกาํ หนด
2. กํากับ ดูแล ติดตาม การบริ หารความเสี ยงขององค์กรให้เป็ นไปตามแผนงานทีวางไว้
3. กํากับ ดูแล ติดตาม สนับสนุนการดําเนินธุรกิจบนพืนฐานการกํากับดูแลกิจการทีดี
ประวัตกิ ารทําผิดกฎหมายในระยะ  ปี ย้ อนหลัง

คุณสมบัติ

. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําผิดทางอาญา หรื อยูร่ ะหว่างฟ้ องร้องคดีอาญา

 มี

 ไม่มี

. การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

 มี

 ไม่มี

. การเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุน้ ส่วนทีถกู พิพากษา
ให้เป็ นบุคคลล้มละลายหรื อหรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

 มี

 ไม่มี

การมี/ไม่ มสี ่ วนได้ เสียในวาระทีพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559: มี
 เป็ นกรรมการทีได้รับการเสนอชือให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการในวาระที 7

จํานวน 9 ของ 11 หน้า
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายนามและประวั
รายนามและประวัตติโิโดยสั
ดยสังงเขปของบุ
เขปของบุคคคลที
คลทีไได้ด้รรับับการเสนอชื
การเสนอชืออให้
ให้ดดาํ าํ รงตํ
รงตําาแหน่
แหน่งงกรรมการ
กรรมการ

ชืชืออ––นามสกุ
นามสกุลล
อายุ
อายุ
สัสัญญชาติ
ชาติ
ประเภทกรรมการที
ประเภทกรรมการทีเสนอ
เสนอ
ตํตําาแหน่
แหน่งงปัปัจจจุจุบบนั นั
จํจําานวนปี
นวนปีทีทีเ ป็เ ป็นกรรมการ
นกรรมการ

::
::
::
::
::
::

สัสัดดส่ส่ววนการถื
นการถืออหุหุ้ น้ นในบริ
ในบริษษัทัท

::

วุวุฒฒิกิการศึ
ารศึกกษา
ษา

::

ประวั
ประวัตตกิ กิ ารฝึ
ารฝึกอบรม
กอบรม

::

ประสบการณ์
ประสบการณ์ปปัจัจจุจุบบันัน

::

ประสบการณ์
ประสบการณ์ใในอดี
นอดีตต

::

การดํ
การดําารงตํ
รงตําาแหน่
แหน่งงกรรมการ/อื
กรรมการ/อืนนๆๆในปั
ในปัจจจุจุบบันัน
บริ
บริษษัทัทย่ย่ออยย
บริ
บริษษัทัทจดทะเบี
จดทะเบียยนอื
นอืน น
กิกิจจการที
การทีไไม่ม่ใใช่ช่บบริริษษัทัทจดทะเบี
จดทะเบียยนน

สิสิง ง ทีทีสสง่ ง่ มาด้
มาด้ววยย

นายธั
นายธันนยายาหวั
หวังงธํธําารงรง
3636ปีปี
ไทย
ไทย
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริ
กรรมการบริหหาร/ผู
าร/ผูอ้ อ้ าํ าํนวยการฝ่
นวยการฝ่ายการตลาด
ายการตลาด
22ปีปี 44เดืเดืออนน (ลาออกจากการเป็
(ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื
นกรรมการเมืออวัวันนทีที 11
 11กักันนยายน
ยายน2558)
2558)
(เริ(เริ ม มตัตังแต่
งแต่ววนั นั ทีที 30
 30เมษายน2556
เมษายน2556ถึถึงงวัวันนทีที 11
 11กักันนยายน
ยายน2558)
2558)
16,224,000
16,224,000หุหุน้ น้ (รวมบุ
(รวมบุคคคลมาตรา
คลมาตรา258)
258)
(ร้(ร้ออยละ
ยละ10.02
10.02ของจํ
ของจําานวนหุ
นวนหุน้ น้ ทีทีมมีสีสิ ทิ ทธิธิอออกเสี
อกเสียยงงณณ2929กุกุมมภาพั
ภาพันนธ์ธ์2559)
2559)
--บริ
บริหหารธุ
ารธุรรกิกิจจมหาบั
มหาบัณณฑิฑิตต(ระหว่
(ระหว่าางประเทศ)
งประเทศ)มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยธรรมศาสตร์
ธรรมศาสตร์
--สถาปั
ัณ
สถาปัตตยกรรมศาสตร์
ยกรรมศาสตร์บบณ
ั ฑิฑิตตจุจุฬฬาลงกรณ์
าลงกรณ์มมหาวิ
หาวิททยาลั
ยาลัยย
--การประชุ
การประชุมมเชิเชิงงปฏิ
ปฏิบบตั ตั ิกิการารกระบวนการ
กระบวนการ“Supply
“SupplyChain”
Chain”
--หลั
หลักกสูสูตตรรPositive
PositiveThinking
Thinking/Move
/MoveTowards
TowardsCSR
CSRWorkshop
Workshop
--หลั
หลักกสูสูตตรร“การปรั
“การปรับบเปลี
เปลียยนเข้
นเข้าาสูสู่ม่มาตรฐาน
าตรฐานISO
ISO9001:2015”
9001:2015”
โดย
โดยBSI
BSIGroup
Group(ประเทศไทย)
(ประเทศไทย)
2553
2553--ปัปัจจจุจุบบนั นั กรรมการบริ
กรรมการบริหหาร/ผู
าร/ผูอ้ อ้ าํ าํนวยการฝ่
นวยการฝ่ายการตลาด
ายการตลาด
บมจ.
บมจ.ผลธั
ผลธัญญญะ
ญะ
2554
2554--ปัปัจจจุจุบบนั นั กรรมการบจก.
กรรมการบจก.วิวิลลสิสิรริ อิิ อินนเตอร์
เตอร์เทรด
เทรด
2549
2549--ปัปัจจจุจุบบนั นั กรรมการ
กรรมการบจก.
บจก.กักัสสมีมีเดีเดียย
2549
2549--ปัปัจจจุจุบบนั นั กรรมการบจก.
กรรมการบจก.พีพีดดีเอฟ
ีเอฟซัซัพพพลาย
พลาย
2556
กรรมการบมจ.
2556--2558
2558
กรรมการบมจ.ผลธั
ผลธัญญญะ
ญะ
2558
2558––ปัปัจจจุจุบบนั นั ผูผูอ้ อ้ าํ าํนวยการฝ่
นวยการฝ่ายเทคโนโลยี
ายเทคโนโลยีสสารสนเทศบมจ.
ารสนเทศบมจ.ผลธั
ผลธัญญญะ
ญะ
2557
2557––ปัปัจจจุจุบบนั นั ผูผูอ้ อ้ าํ าํนวยการฝ่
นวยการฝ่ายธุ
ายธุรรกิกิจจENบมจ.
ENบมจ.ผลธั
ผลธัญญญะ
ญะ
2552
ผูผูจ้ จ้ ดั ดั การฝ่
2552--2553
2553
การฝ่ายการตลาดบมจ.
ายการตลาดบมจ.ผลธั
ผลธัญญญะ
ญะ
2550
ผูผูจ้ จ้ ดั ดั การแผนกสื
2550--2552
2552
การแผนกสื อ อสารการตลาดบจก.ผลธั
สารการตลาดบจก.ผลธัญญญะ
ญะ

: : ไม่
ไม่มมี ี
: : ไม่
ไม่มมี ี
: : 33แห่
แห่งง
 กรรมการบจก.
กรรมการบจก.วิวิลลสิสิรริ อิิ อินนเตอร์
เตอร์เทรด
เทรด
 กรรมการ
กรรมการบจก.
บจก.กักัสสมีมีเดีเดียย
 กรรมการบจก.
กรรมการบจก.พีพีดดีเอฟ
ีเอฟซัซัพพพลาย
พลาย
ความสั
ความสัมมพัพันนธ์ธ์ททางครอบครั
างครอบครัววระหว่
ระหว่าางผู
งผู้บ้บริริหหาราร : : บุบุตตรชาย
รชายนายชวลิ
นายชวลิตตหวั
หวังงธํธําารงรง
: : คณะกรรมการบริ
คณะกรรมการบริษษทั ทั จํจําานวน
นวน4/5
4/5 ครั
ครั¢ ง¢ ง (คิ(คิดดเป็เป็นน100%)
100%)
การเข้
การเข้าาร่ร่ววมประชุ
มประชุมมในปี
ในปีทีทีผ ผ ่า่านมา
นมา
คณะกรรมการบริ
คณะกรรมการบริหหารารจํจําานวน
นวน12/12
12/12 ครั
ครั¢ ง¢ ง (คิ(คิดดเป็เป็นน100%)
100%)
จํจําานวน
นวน1010ของ
ของ1111หน้
หน้าา
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สิง ทีสง่ มาด้ วย 

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ

ผลงานในปี 2558:
1. ผูบ้ ริ หารระดับสูงทีร่วมกําหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจและแผนกลยุทธ์ในการดําเนินงานและติดตามผลการ
ดําเนินงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีกาํ หนด
2. ส่งเสริ ม สนับสนุนการดําเนินธุรกิจบนพืนฐานการกํากับดูแลกิจการทีดี
3. ให้ขอ้ เสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริ ษทั ฯ เพือสร้างมูลค่าเพิม และความสามารถในการ
แข่งขันกับตลาดเพือการเติบโตอย่างยัง ยืน
ประวัตกิ ารทําผิดกฎหมายในระยะ ปี ย้ อนหลัง

คุณสมบัติ

. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําผิดทางอาญา หรื อยูร่ ะหว่างฟ้ องร้องคดีอาญา

 มี

 ไม่มี

. การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

 มี

 ไม่มี

. การเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุน้ ส่วนทีถกู พิพากษา
ให้เป็ นบุคคลล้มละลายหรื อหรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

 มี

 ไม่มี

การมี/ไม่ มสี ่ วนได้ เสียในวาระทีพ จิ ารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559: มี
 เป็ นกรรมการทีได้รับการเสนอชือให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการในวาระที 

จํานวน 11 ของ 11 หน้า
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