
ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) สิงทีส่งมาดว้ย 6 
 

การมส่ีวนได้เสียในวาระทีพจิารณาในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 :  
• วาระที 6 วาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

 

ชือ-ชือสกลุ : รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ  
ตาํแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  

และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
อาย ุ : 54  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ            9 ปี 3 เดือน (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559) 
สดัส่วนในการถือหุน้        
(ณ 31 ธนัวาคม 2559) 

: 30,000 หุน้ (รวมบุคคลตามมาตรา 285) 
คิดเป็นร้อยละ  0.01 ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมด 

ทีอยู ่ : 20/58 หมู่ที 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
วฒิุการศึกษา                             : - ดุษฎีบณัฑิต (วิทยาการจดัการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo 

- วิทยาการจดัการมหาบณัฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo 
- วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
Youngstown State University, USA 
- วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอก คอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ประวติัการฝึกอบรม                      : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที 18/2014 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 68/2008 
- หลกัสูตร  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที 23/2008 

ประวติัการทาํงาน : 2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. ผลธญัญะ 
        2557 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
        2556 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี อินดสัทรี 
        2553 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการโครงการบริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
  2548 - ปัจจุบนั รองศาสตราจารย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
  2547 - ปัจจุบนั กรรมการ โครงการปริญญาเอกรวมสาขาบริหารธุรกิจ (JDBA) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
  2550 - 2559 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. ผลธญัญะ 
  2557 - 2559 ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
  2554 - 2557 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
  2554 - 2556 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บจก. บีเจซี เฮฟวี อินดสัทรี 
  2544 - 2550 กรรมการ โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลกัสูตรนานาชาติ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) สิงทีส่งมาดว้ย 6 
 

การมส่ีวนได้เสียในวาระทีพจิารณาในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 :  
• วาระที 5 เป็นกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการเนืองจากพน้ตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ 
• วาระที 6 วาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 

ชือ-ชือสกลุ : นายนพดล  ธีระบุตรวงศก์ุล  
ตาํแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ   

และประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
อาย ุ : 49  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ            9 ปี  เดือน (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559) 
สดัส่วนในการถือหุน้   
(ณ 31 ธนัวาคม 2559) 

: 30,000 หุน้ (รวมบุคคลตามมาตรา 285) 
คิดเป็นร้อยละ  0.01 ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมด 

ทีอยู ่ : 21/51 หมู่ที 2 ถ.พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิงชนั กรุงเทพฯ 10170     
วฒิุการศึกษา                             : -วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน)   University of Colorado at  Denver 

- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที 4570 

ประวติัการฝึกอบรม                      : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
- - Audit Committee Forum "New Auditor’s Report: What is it for you?” 
- หลกัสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที 3/2012 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 68/2008  
- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที 23/2008 

ประวติัการทาํงาน : 2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
  2550 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. ผลธญัญะ 
        2554 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี อินดสัทรี 
        2550 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี 
        2554 - 2559 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
  2556 - 2557 กรรมการตรวจสอบ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชัน 
  2554 - 2556 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บจก. บีเจซี เฮฟวี อินดสัทรี 
  2548 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนตน์ครหลวง 
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ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) สิงทีส่งมาดว้ย 6 
 

การมส่ีวนได้เสียในวาระทีพจิารณาในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 :   
• วาระที 5 เป็นกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการเนืองจากพน้ตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ 
• วาระที 6 วาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชือ-ชือสกลุ : นายสนัติ เนียมนิล   
ตาํแหน่ง : กรรมการอิสระ 
อาย ุ : 47  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ            8 เดือน (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559) 
สดัส่วนในการถือหุน้         
(ณ 31 ธนัวาคม 2559) 

: ไม่มี 

ทีอยู ่ : 99/719 หมู่ 8 ตาํบลบางรักพฒันา อาํเภอบางบวัทอง จ.นนทบุรี 11110 
วฒิุการศึกษา                             : - นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ทนายความผูไ้ดรั้บใบอนุญาต เลขที 995/2537 
ประวติัการฝึกอบรม                      : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 80/2552 
ประวติัการทาํงาน : 2559 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ.ผลธญัญะ 
  2558 – ปัจจุบนั ทนายความประจาํ บริษทั บี แอนด ์พี ลอว ์จาํกดั 
  2552 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ   

บมจ.ซงัโกะ ไดคาซติง (ประเทศไทย) 
        2546 – 2558   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอนก แอคโลเคท จาํกดั 
        2547 – 2558  หุน้ส่วนและทนายความ บริษทั สาํนกังานกฎหมาย เอนก 

แอนด ์อะโซซิเอทส์ จาํกดั 
        2546 – 2556  กรรมการ บริษทั ยเูซ็นแอร์ แอนด ์ซี เซอร์วิส แมเนจเมน้ท ์

(ประเทศไทย) จาํกดั 
  2538 – 2546  ทนายความ บริษทั สาํนกังานกฎหมาย เอนก แอนด ์ 

อะโซซิเอทส์ จาํกดั 
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