
นิยามกรรมการอสิระ: 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุม

ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้อ
อนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทั้งน้ี
ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็น ผูถื้อหุน้
รายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ี
นอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั และเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง
ไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษทั หรือ บริษทัย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า
หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผูข้ออนุญาต
ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทั
ย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ  บริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ
(collective decision) ได ้
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ประวัติของกรรมการ/บุคคลท่ีเข้ารับการพจิารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ 

ช่ือ-ช่ือสกุล : รศ.ดร. เอกจิตต ์จึงเจริญ 
อายุ : 58  ปี 
สัญชาติ : ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประเภทกรรมการที่เสนอ          : กรรมการอิสระ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 12 กนัยายน 2550 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 17 ปี 

รวมจ านวนปีท่ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง (เมษายน 2567) 
การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2563) : ตนเอง  30,000 หุน้  

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี – 
(คิดเป็นร้อยละ  0.01 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหารหรือ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

: ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา          : - ดุษฎีบณัฑิต (วทิยาการจดัการ) คณะวศิวกรรมศาสตร์ University of Waterloo 
- วทิยาการจดัการมหาบณัฑิต คณะวศิวกรรมศาสตร์ University of Waterloo 
- วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า Youngstown State University, USA 
- วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต ภาควชิาวิศวกรรมไฟฟ้า (วชิาเอก คอมพิวเตอร์) มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ประวัติการอบรม : หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Role of the Chairman Program  (RCP) รุ่นท่ี 42/2561 
- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 18/2014 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 68/2008 
- หลกัสูตร  Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 23/2008 

ประสบการณ์ท างาน : 2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน บมจ. เจ เอส พี พร๊อพเพอต้ี 

2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บมจ. ผลธญัญะ 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ผลธญัญะ 
2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. บีแอนดพ์ี อกริ โปรดกัส์ 
2562 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บจก. ซนัไชนอิ์นเตอร์เนชัน่แนล 
2548 - ปัจจุบนั รองศาสตราจารย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2557 - 2560 กรรมการโครงการปริญญาเอกบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2553 - 2560 ผูอ้  านวยการโครงการบริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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คุณสมบัติเพิม่เติมส าหรับกรรมการอสิระท่ีได้รับการเสนอช่ือ  
(การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ท่ีผา่นมา) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัติ 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า      เป็น    ไม่เป็น 
2. ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ  (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)      เป็น    ไม่เป็น 
3. ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ      มี   ไม่มี 
4. มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั      มี   ไม่มี 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั คุณสมบัติ 
1. การถูกพิพากษาวา่มีการกระท าผดิทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา      มี   ไม่มี 
2.  การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์      มี   ไม่มี 
3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย
หรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

     มี   ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียพเิศษในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 : 
 เป็นกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการเน่ืองจากพน้ต าแหน่งตามก าหนดวาระ
 วาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
 กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน : 2 แห่ง 

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บมจ. เจ เอส พี พร๊อพเพอต้ี 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  บมจ. บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี 

 กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 3 แห่ง 
- กรรมการ บจก. บีแอนดพ์ี อกริ โปรดกัส์ 
- กรรมการอิสระ บจก. ซนัไชน์อินเตอร์เนชัน่แนล 
- รองศาสตราจารย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์หรือแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั

: ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2563 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/จ านวนคร้ังท่ีประชุมทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วน 

 คณะกรรมการบริษทั
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563

11/11 
5/5 
1/1 

100% 
100% 
100% 
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ประวัติของกรรมการ/บุคคลท่ีเข้ารับการพจิารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นต าแหน่งตามวาระ 

ช่ือ-ช่ือสกุล             : ดร. พลัลภา เรืองรอง 
อายุ : 67  ปี 
สัญชาติ : ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
ประเภทกรรมการที่เสนอ        : กรรมการอิสระ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 19 กนัยายน 2560 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 7 ปี 

รวมจ านวนปีท่ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง (เมษายน 2567) 
การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2563) : ตนเอง  -ไม่มี- 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหารหรือ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

: ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา             : - ปริญญาเอก สาขาวชิา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania 
U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวชิา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวชิาพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
- ปริญญาตรี สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ประวัติการอบรม : หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 17/2545 

ประสบการณ์ท างาน : 2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 
2562 – ปัจจุบนั กรรมการม บมจ. เอิร์ธ เทค็ เอนไวรอนเมนท ์
2562 – ปัจจุบนั ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ

ด าเนินงานรัฐวสิาหกิจสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 
2561 – ปัจจุบนั ประธานคณะท างานจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ

ด าเนินงานกองทุนหมุนเวยีน(ชุดท่ี7) 
2559 – ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวสิาหกิจ 
2560 – 2562 คณะท างานก ากบัติดตามการแกไ้ขปัญหารัฐวสิาหกิจสาขาขนส่ง 
2559 – 2562 ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ

ด าเนินงานรัฐวสิาหกิจสาขาขนส่ง 
2556 - 2559 อนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงาน

รัฐวสิาหกิจสาขาขนส่ง 
2551 - 2557 กรรมการก ากบักิจการพลงังาน 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
 กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน : 1 แห่ง 

- กรรมการม บมจ. เอิร์ธ เทค็ เอนไวรอนเมนท ์
 กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 3 แห่ง 

- ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงานรัฐวสิาหกิจ
สาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งที่สงมาดวย 6
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คุณสมบัติเพิม่เติมส าหรับกรรมการอสิระท่ีได้รับการเสนอช่ือ  
(การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ท่ีผา่นมา) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัติ 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า      เป็น    ไม่เป็น 
2. ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ  (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)      เป็น    ไม่เป็น 
3. ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ      มี   ไม่มี 
4. มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั      มี   ไม่มี 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั คุณสมบัติ 
1. การถูกพิพากษาวา่มีการกระท าผดิทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา      มี   ไม่มี 
2.  การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์      มี   ไม่มี 
3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย
หรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

     มี   ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียพเิศษในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 : 
 ไม่มี

- ประธานคณะท างานจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงานกองทุน
หมุนเวียน(ชุดท่ี7) 
- กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวสิาหกิจ 

 กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์หรือแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั

: ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2563 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/จ านวนคร้ังท่ีประชุมทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วน 

 คณะกรรมการบริษทั
 คณะกรรมการตรวจสอบ
 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563

11/11 
6/6 
1/1 

100% 
100% 
100% 

สิ่งที่สงมาดวย 6
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ประวัติของกรรมการ/บุคคลท่ีเข้ารับการพจิารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นต าแหน่งตามวาระ 

ช่ือ-ช่ือสกุล             : นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 
อายุ : 58  ปี 
สัญชาติ : ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียง 
ประเภทกรรมการที่เสนอ           : กรรมการ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 30 เมษายน 2556 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 11 ปี 

รวมจ านวนปีท่ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง (เมษายน 2567) 
การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2563) : ตนเอง  -ไม่มี- 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหารหรือ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

: ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา             : - ศิลปศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์เอกบริหารรัฐกิจ) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ประวัติการอบรม : - หลกัสูตร "ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการบริหารเมือง" (ผูน้ าเมือง รุ่น 3) มหาวทิยาลยันวมิ

นทราธิราช 
- หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง วทิยาลยัการตลาดทุน (วตท) รุ่นท่ี 20/2015 
- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 11 สถาบนั
พระปกเกลา้ 

- หลกัสูตร “Senior Executive Program (SEP) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นท่ี 3/2016   
- หลกัสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 26/2016 
- หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide Program (ACPG) รุ่นท่ี 21/2015 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 155/2012 

ประสบการณ์ท างาน : 2556 - ปัจจุบนั กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บมจ. ผลธญัญะ 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. ผลธญัญะ 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์ 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 
2553 - 2560 กรรมการบริหาร บมจ. ผลธัญญะ 
2553 - 2555 ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายขายกลุ่มอุตสาหกรรมภาคกลาง 

บมจ. ผลธญัญะ 
2550 - 2553 ผูอ้  านวยการฝ่ายขายกลุ่ม 2 บมจ. ผลธญัญะ 
2542 - 2549 ผูจ้ดัการส่วนธุรกิจ บจก. ผลธญัญะ 
2535 - 2541 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บจก. ผลธญัญะ 

สิ่งที่สงมาดวย 6
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คุณสมบัติเพิม่เติม 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั คุณสมบัติ 

1. การถูกพิพากษาวา่มีการกระท าผดิทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา      มี   ไม่มี 
2.  การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์      มี   ไม่มี 
3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย
หรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

     มี   ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียพเิศษในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 : 
 ไม่มี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
 บริษทัยอ่ย : 3 แห่ง 

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

 กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 
 กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 
 กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์หรือแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั

: ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2563 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/จ านวนคร้ังท่ีประชุมทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วน 

 คณะกรรมการบริษทั
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563

11/11 
5/5 
1/1 

100% 
100% 
100% 

สิ่งที่สงมาดวย 6




