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เอกสารแนบ 3  

 
การม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในทุกระเบยีบวาระทีพ่จิารณาในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 :   

 ไม่มี 
 

 2550 - 2553 ผูอ้  านวยการฝ่ายขายกลุ่ม 2 บมจ. ผลธญัญะ 
 2542 - 2549 ผูจ้ดัการส่วนธุรกิจ บจก. ผลธญัญะ 

 2535 - 2541  ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บจก. ผลธญัญะ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทย่อย : 3 แห่ง 

- กรรมการ บจก.ผล พาเดียม 
- กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์ 
- กรรมการ บจก.ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุม ปี 2561 
 
 
            คณะกรรมการบริษทั 
            คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/ 
จ านวนคร้ังท่ีประชุมทั้งหมด 

13/13 
6/6 

คิดเป็นสัดส่วน 
 

100% 
100% 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4  
 

 

ประวตัโิดยสังเขปของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการทีว่่างลง 
  
ช่ือ-ช่ือสกลุ                                 : นายชวลิต หวงัธ ารง 
อายุ   : 66  ปี 
สัญชาต ิ                      : ไทย 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอ           : กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนั                         : ไม่มี 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 12 กนัยายน 2550 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ             : 9 ปี 7 เดือน (ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560) 
สัดส่วนในการถือหุ้นของบริษัท          
(ณ 31 ธันวาคม 2561) 

: ตนเอง                                18,744,555 หุน้ 
บุคคลตามมาตรา 258        18,015,979  หุน้ 
(คิดเป็นร้อยละ  18.16 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: บิดา นายธนัยา หวงัธ ารง 
 

วุฒิการศึกษา                              : - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารอบรม                        : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 67/2007 

ประสบการณ์ท างาน ปัจจุบัน : 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. สุปรียา 999 จ ากดั 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ไทยไบโอเลก็ซ์ จ ากดั 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 
2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ไทย โยนก โลจิสติกส์ 
2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซพัพลาย  
2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เอน็ เอช แอล (ประเทศไทย)  
2539 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. วเีอสว ีเอเซีย  

ประสบการณ์ท างาน ในอดตี : 2557 - 2560 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
บมจ. ผลธญัญะ 

 2550 - 2560 กรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 
 2557 - 2560 กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์  
 2556 - 2559 ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลธญัญะ 
 2520 - 2555 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บมจ. ผลธญัญะ 
 2552 - 2555 ประธานกรรมการ บจก. พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง 
 2535 - 2552 กรรมการ บจก. พี ดี มาร์เก็ตติ้ง แอนด ์แมนูแฟคเจอ

เรอร์  
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ประวตัโิดยสังเขปของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการทีว่่างลง 
  
ช่ือ-ช่ือสกลุ                                 : นายชวลิต หวงัธ ารง 
อายุ   : 66  ปี 
สัญชาต ิ                      : ไทย 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอ           : กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนั                         : ไม่มี 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 12 กนัยายน 2550 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ             : 9 ปี 7 เดือน (ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560) 
สัดส่วนในการถือหุ้นของบริษัท          
(ณ 31 ธันวาคม 2561) 

: ตนเอง                                18,744,555 หุน้ 
บุคคลตามมาตรา 258        18,015,979  หุน้ 
(คิดเป็นร้อยละ  18.16 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: บิดา นายธนัยา หวงัธ ารง 
 

วุฒิการศึกษา                              : - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
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2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เอน็ เอช แอล (ประเทศไทย)  
2539 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. วเีอสว ีเอเซีย  

ประสบการณ์ท างาน ในอดตี : 2557 - 2560 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
บมจ. ผลธญัญะ 

 2550 - 2560 กรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 
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 2535 - 2552 กรรมการ บจก. พี ดี มาร์เก็ตติ้ง แอนด ์แมนูแฟคเจอ

เรอร์  



50 / 73

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4  
 

 

 
ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั คุณสมบัต ิ

1.  การถูกพิพากษาวา่มีการกระท าผิดทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา      มี   ไม่มี 
2.  การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์      มี   ไม่มี 
3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาให้
เป็นบุคคลลม้ละลายหรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

     มี   ไม่มี 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทย่อย : 1 แห่ง 

- กรรมการ บจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
กจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 7 แห่ง 

- กรรมการ บจก. ไทยไบโอเลก็ซ์  
- กรรมการ บจก. สุปรียา 999  
- กรรมการ บจก. ไทย โยนก โลจิสติกส์ 
- กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซพัพลาย  
- กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 
- กรรมการ บจก. เอน็ เอช แอล (ประเทศไทย)  
- กรรมการ บจก. วเีอสว ีเอเซีย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
ข้อมูลผู้สอบบญัชีของบริษัท  (Auditor’s Details) 
บริษทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ำกดั / ANS Audit Co., Ltd. 
100/72, 22nd FL. 100/2 Vongvanij Bldg. B., Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand Tel: (662) 6450109 Fax: (662) 6450100      
 

Auditors’ Name Auditor’s Profile 
1. นำยเสถียร วงศ์สนันท์ 
Mr. Sathien Vongsnan 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
ทะเบียนเลขท่ี  3495 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Email address: sathien@crowe-ans.co.th 
 Education and qualification: 
 Certified Public Accountant of Thailand  
 Member of the Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP)  
 BBA (Accountancy) from Thammasat University  
 MBA (International Program) from Bangkok University  
 Lecturer and guest speaker  
 SEC Authorized Auditor  
Experience:  
 Senior Audit Partner of ANS Audit Co., Ltd. since 2001 
 The Deputy Financial Controller for Christiani & Neilsen (Thai) PCL  
 Accounting Manager at Ericsson Thai Networks 
 Senior Auditor at SGV Na Thalang Co., Ltd. 

 

2. นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล 
Mr.Atipong Atipongsukul 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
ทะเบียนเลขท่ี  3500 

Email address:  atipong@crowe-ans.co.th 
Education and qualification: 
 Certified Public Accountant of Thailand 
 Member of the Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP) 
 Instructor, lecturer and guest speaker 
 MBA, Thammasat University & BBA in Accounting, Thammasat University 
 SEC Authorized Auditor 
 Board Member of Auditing Standards of Federation of Accounting Professions (FAP) 
       during 2007 to 2010 
Experience: 
 January 1,1992 to December 30, 2000: Worked with KPMG - Bangkok providing auditing 

and advisory services to various multinational companies 
 1982 to 1991: Working with SGV Na Thalang Co., Ltd (Arthur Andersen). 

3. นำยวิชัย รุจิตำนนท์  
Mr.Vichai Ruchitanont 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
ทะเบียนเลขท่ี  4054 

Email address: vichai@crowe-ans.co.th 
Education and qualification: 
 Certified Public Accountant of Thailand 
 SEC Authorized Auditor 
 Member of the Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP) 
 MBA, Thammasat University  
 BBA in Accounting, Thammasat University 
 LLB from Sukothai Thammathirat Open University 
Experience: 
 Senior Audit Partner of ANS Audit Co., Ltd. since 2001 


