
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              บริษัท ผลธญัญะ จํากัด  (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1                                 หนา 1  

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคมุของบริษัท   

ชื่อ-นามสกุล / ตาํแหนง อายุ (ป) สัดสวนการถือ

หุน (%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครวั 

คุณวุฒิทางการศึกษา ประวตัิการทํางาน 

ป พ.ศ. ตําแหนง / บริษัท 

1. นายประยรู วิเวชภูวนนท 68 - - - บริหารธรุกจิมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต 

       บริหารธุรกจิศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตสภา 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

รุนที่ 35/2005 

2550 – ปจจุบัน 

 

ธค.2554 - ปจจุบัน 

 

2549 - ธค.2554 

 

2554 - ปจจุบัน 

 

2542 - ปจจุบัน 

 

2541 - ปจจุบัน 

 

ประธานกรรมการ 

บมจ. ผลธัญญะ 

ประธานกรรมการ 

บมจ.ไฮโดรเท็ค 

กรรมการ 

บจก.ไฮโดรเท็ค 

กรรมการ 

บจก.โรงสีขาววิเวชพัฒนา 

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.สหมิตรเครื่องกล 

กรรมการตัวแทนเจาหนี ้

บจก.มหาชัยคราฟทเปเปอร 

2. ศ.ดร.พรชัย ชนุหจินดา 48 0.46 พี่ชาย 

คุณพรศักดิ์ 

-      ดุษฎีบัณฑิต (การเงนิ) 

       Florida International University 

- วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาการเงิน)  

Florida International University 

- บริหารธรุกจิมหาบัณฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

- บัญชีบัณฑิต (เกียรนิยมอันดับ 2)  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  

- หลักสูตรพัฒนาผูบริหารระดับสูง  

        วทิยาลัย วทิยาการตลาดทุน (วตท) รุนที่ 11/2010 

-      หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ   

        บริษทัไทย (IOD) ดังนี ้

1. หลักสูตร Role of the Chairman program 

(RCP)   รุนที่ 11/2012 

    2.    หลักสูตร Role of the Compensation                  

2554 – ปจจุบัน 

 

2554 – ปจจุบัน 

 

2550 – ปจจุบัน 

 

2551 – ปจจุบัน 

 

2548 – ปจจุบัน 

 

2552 – ปจจุบัน 

 

2553 - 2554 

2543 - 2552 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน 

บมจ. ผลธัญญะ 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บจ. คอปเปอรไวรด 

รองประธานกรรมการ 

บมจ. ผลธัญญะ 

ประธานกรรมการ 

บจ. ออสสริิส ฟวเจอรส 

ศาสตราจารย (สาขาการเงิน) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

รองคณบดี ฝายบณัฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 



                                                              บริษัท ผลธญัญะ จํากัด  (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1                                 หนา 2  

ชื่อ-นามสกุล / ตาํแหนง อายุ (ป) สัดสวนการถือ

หุน (%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครวั 

คุณวุฒิทางการศึกษา ประวตัิการทํางาน 

ป พ.ศ. ตําแหนง / บริษัท 

Committee (RCC) รุนที่ 12/2011 

     3.  หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 

     รุนที ่4/2005 

     4.  หลักสูตร Director Certification Program       

(DCP) รุนที ่36/2003 

 

 

2547 – 2548 

 

2543  - 2548 

 

 

บมจ.ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต 

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. สยามทูยู 

รองศาสตราจารย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

3. นายชวลิต หวงัธาํรง 

 

59 15.03 บิดา 

คุณธันยา 

คุณธัญธิดา 

- บริหารธรุกจิมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต

บริหารธรุกจิศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

รุนที่ 67/2007 

 

2520 – ปจจุบัน 

 

2552 - ปจจุบัน 

 

2552 - ปจจุบัน 

 

2549 – ปจจุบัน 

 

 

2548 – ปจจุบัน 

 

2539 – ปจจุบัน 

 

2535 – ม.ค.2552 

 

2547 – มี.ค. 2551 

 

2546 – มี.ค. 2551 

 

2544 – มี.ค. 2551 

 

ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร 

บมจ. ผลธัญญะ 

ประธานกรรมการบรษิัท 

บจก. พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง 

กรรมการ 

 บจก. ไทย โยนก โลจิสติกส 

กรรมการ 

บจก. พีดีเอฟ ซัพพลาย  

บจก. กัสมีเดีย 

กรรมการ 

บจก. เอ็น เอช แอล (ประเทศไทย)  

กรรมการ 

บจก. วีเอสวี เอเซีย  

กรรมการ 

บจก. พี ดี มารเก็ตติ้ง แอนด แมนูแฟคเจอเรอร  

กรรมการ 

บจก. พีดีซ ีซพัพลาย  

กรรมการ 

บจก. พีดีเอ ซัพพลาย /บจก. พีดีอาร ซัพพลาย  

ประธานกรรมการบรษิัท 

บจก. พาลลาเดียม อินเตอรเทรด  



                                                              บริษัท ผลธญัญะ จํากัด  (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1                                 หนา 3  

ชื่อ-นามสกุล / ตาํแหนง อายุ (ป) สัดสวนการถือ

หุน (%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครวั 

คุณวุฒิทางการศึกษา ประวตัิการทํางาน 

ป พ.ศ. ตําแหนง / บริษัท 

2544 – 2550 

 

2536 – มี.ค 2551 

2531 – มี.ค 2551 

 

กรรมการ 

บจก. พีดีเอส อินเตอรแนชชั่นแนล (ประเทศไทย)  

กรรมการ บจก. พดีี โปรเกรส  

กรรมการ บจก. เพอซันแนล เซฟตี้  

4. นายธรีเดช จารุตั้งตรง 

 

59 2.93 - - วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

รุนที่ 68/2008 

 

2550 – ปจจุบัน 

 

2549 – ปจจุบัน 

 

2548 – ปจจุบัน 

 

2547 – มี.ค. 2551 

 

2550 - ปจจุบัน 

 

2547 – 2549 

 

2546 – มี.ค. 2551 

 

 

2544 – มี.ค. 2551 

 

2544 – 2550 

 

2536 – มี.ค. 2551 

 

2531 – มี.ค. 2551 

กรรมการ/กรรมการผูจัดการ 

บมจ. ผลธัญญะ 

กรรมการ 

บจก. กัสมีเดีย 

กรรมการ 

Aegle Alliance Pte. Ltd. 

กรรมการ 

บจก. พีดีซ ีซพัพลาย  

กรรมการ 

Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd. 

ประธานกรรมการ 

Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd. 

กรรมการ 

บจก. พีดีเอ ซัพพลาย  

บจก. พีดีอาร ซพัพลาย  

กรรมการ 

บจก. พาลลาเดียม อินเตอรเทรด  

กรรมการผูจัดการ 

บจก. พีดีเอส อินเตอรแนชชั่นแนล (ประเทศไทย)  

กรรมการ 

บจก. พีดี โปรเกรส  

กรรมการ  บจก. เพอซันแนล เซฟตี ้



                                                              บริษัท ผลธญัญะ จํากัด  (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1                                 หนา 4  

ชื่อ-นามสกุล / ตาํแหนง อายุ (ป) สัดสวนการถือ

หุน (%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครวั 

คุณวุฒิทางการศึกษา ประวตัิการทํางาน 

ป พ.ศ. ตําแหนง / บริษัท 

5. รศ.ดร.เสกศักดิ์ จําเริญวงศ 56 0.01 - - ดุษฎีบัณฑิต (การเงิน),Georgia State University 

- บัญชีมหาบัณฑิต (การธนาคารและการเงนิ) 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

-    บรหิารธรุกจิบัณฑิต (การเงิน) 

มหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ 

-      หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ   

บรษิัทไทย (IOD) ดังนี้ 

    1. Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 

        รุนที ่6/2011 

    2. Monitoring the International Audit Function  

        (MIA) รุนที ่11/2011 

    3. Monitoring the System of Internal Control  

       and Risk Management (MIR) รุนที่ 11/2011 

    4. Monitoring the Quality of Financial Reporting  

       (MFR) รุนที ่13/2011 

    5. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

       รุนที ่69/2008     

2550 – ปจจุบัน 

 

2553 – ปจจุบัน 

 

2550 – 2552 

 

2549 – ปจจุบัน 

 

2547 – 2549 

 

 

2543 – 2547 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

บมจ. ผลธัญญะ 

ผูอํานวยการปริญญาโททางการเงิน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

หัวหนาภาควิชาการเงิน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

รองศาสตราจารย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประธานโครงการ Master of Management 

(Finance), College of Management 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

รองผูอํานวยการ สถาบันทรัพยากรมนุษย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

6. รศ.ดร. เอกจิตต  จงึเจริญ 49 0.01 - - ดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการจัดการ)  

        คณะวิศวกรรมศาสตร University of Waterloo 

- วิทยาการจัดการมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร 

University of Waterloo 

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

        ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  

        Youngstown State University, USA 

- วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

(วชิาเอก คอมพวิเตอร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2554 – ปจจุบัน 

 

2554 – ปจจุบัน 

 

2550 - ปจจุบัน 

 

 

2553 - ปจจุบัน 

 

2548 - ปจจุบัน 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

บมจ. ผลธัญญะ 

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

บจก. บีเจซ ีเฮฟวี ่อินดัสทร ี 

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

บมจ. ผลธัญญะ 

ผูอํานวยการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

รองศาสตราจารย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 



                                                              บริษัท ผลธญัญะ จํากัด  (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1                                 หนา 5  

ชื่อ-นามสกุล / ตาํแหนง อายุ (ป) สัดสวนการถือ

หุน (%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครวั 

คุณวุฒิทางการศึกษา ประวตัิการทํางาน 

ป พ.ศ. ตําแหนง / บริษัท 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

รุนที่ 68/2008 

 

2547 - ปจจุบัน 

 

2544 - 2550 

 

2545 - 2548 

กรรมการ โครงการปริญญาเอกรวมสาขา

บริหารธุรกจิ (JDBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

กรรมการ โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกจิ  

หลักสูตรนานาชาต ิมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

7. นายนพดล ธีระบุตรวงศกุล 44 0.01 - - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน)  

    University of Colorado at Denver 

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ผูสอบบัญชรีับอนุญาต (CPA) 

- หลักสูตร  Audit Committee Program (ACP) 

    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

    รุนที่ 23/2008 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

    รุนที่ 68/2008 

 

2554 – ปจจุบัน 

 

2554 – ปจจุบัน 

 

2550 - ปจจุบัน 

 

2550 - ปจจุบัน 

 

2548 - 2550 

 

2547 - 2548 

 

2541 - 2547 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

บมจ. ผลธัญญะ 

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

บจก. บีเจซ ีเฮฟวี ่อินดัสทร ี

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

บมจ. ผลธัญญะ 

กรรมการบริหาร 

บจก. ไอเอฟเอซ ี

ผูจัดการฝายควบคุมธุรกจิ 

บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง 

ผูจัดการโครงการสายบริหารการลงทนุตราสารทุน 

บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย 

ผูอํานวยการฝายปรับโครงสรางหนี ้

บจก. ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอฟเอเอส  

8. นายบุญชัย สวุรรณวุฒวิัฒน 

 

48 - - -   ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตรเอกบริหารรัฐกิจ) 

    มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

-   โครงการเสริมสรางผูจัดการยุคใหมรุน 49 (MMP 49 ) 

    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

2553 - ปจจุบัน 

 

2550 – 2553 

2542 - 2549 

2535 - 2541  

ผูอํานวยการอาวุโสฝายขาย 

กลุมอุตสาหกรรมภาคกลาง ,บมจ. ผลธัญญะ 

ผูอํานวยการฝายขายกลุม 2 , บมจ. ผลธัญญะ 

ผูจัดการสวนธุรกจิ บจก. ผลธัญญะ 

ผูจัดการฝายขาย-บจก. ผลธัญญะ 

 

 



                                                              บริษัท ผลธญัญะ จํากัด  (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1                                 หนา 6  

ชื่อ-นามสกุล / ตาํแหนง อายุ (ป) สัดสวนการถือ

หุน (%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครวั 

คุณวุฒิทางการศึกษา ประวตัิการทํางาน 

ป พ.ศ. ตําแหนง / บริษัท 

9. นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา 

 

 

44 0.40 นองชาย 

คุณพรชัย 

-   วิทยาศาสตรบณัฑิต (การบัญช)ี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- ผูสอบบัญชรีับอนุญาต (CPA) 

 

 

2553 - ปจจุบัน 

 

2550 - 2553 

2552 - ปจจุบัน 

2547 - ปจจุบัน 

2550 - ปจจุบัน 

2539 - 2549 

ผูอํานวยการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน 

บมจ. ผลธัญญะ 

ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน บมจ. ผลธญัญะ 

กรรมการ บจก. พดีี เจเนซิส เอ็นจิเนยีริ่ง 

กรรมการ บจก. รักเจริญ 

กรรมการ บจก. นนทรีการบัญช ี 

กรรมการผูจัดการ บจก. นนทรีการบญัช ี

 

10. นางสาวประไพพิศ  วริิยะบุบผา 

 

 

42 0.37 - - บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต (การตลาด)  

    มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2553 - ปจจุบัน 

 

2550 - 2553 

2538 - 2550 

2535 - 2537 

 

ผูอํานวยการอาวุโสฝายปฏิบัติการ 

บมจ. ผลธัญญะ 

ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ บมจ. ผลธัญญะ 

ผูจัดการฝายจัดซื้อ บจก. ผลธญัญะ 

รองหัวหนาฝายจัดซื้อ บจก. ผลธญัญะ 

 

 

11. นางสาวณฐัชมกร พัวพันธสกุล 

 

 

49 - - - บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต (การจัดการ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- บริหารธุรกจิบัณฑิต (การบัญชี)  

    มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

 

2550 - ปจจุบัน 

2547 - 2550 

2543 - 2546 

2540 - 2543 

2538 - 2539 

2534 - 2537 

 

ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน บมจ. ผลธญัญะ 

ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน บจก. ผลธัญญะ 

ผูจัดการฝายบัญช ี บจก. ผลธญัญะ 

ผูจัดการฝายการเงนิ  บจก. ผลธญัญะ 

ผูจัดการฝายบัญช ี บจก. ผลธญัญะ 

รองผูจัดการแผนกบัญชี  บจก. ผลธญัญะ 

12. นายปโยธร มุงทอง 

 

 

41 - - -   บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

- วิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาการคอมพวิเตอร)     

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2553 - ปจจุบัน 

 

2550 - 2553 

2544 - 2552 

 

ผูอํานวยการฝายขาย Government & Retail 

บมจ. ผลธัญญะ 

ผูอํานวยการฝายการตลาด  บมจ. ผลธัญญะ 

ผูจัดการฝายการตลาด  บมจ. ผลธญัญะ 



                                                              บริษัท ผลธญัญะ จํากัด  (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1                                 หนา 7  

ชื่อ-นามสกุล / ตาํแหนง อายุ (ป) สัดสวนการถือ

หุน (%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครวั 

คุณวุฒิทางการศึกษา ประวตัิการทํางาน 

ป พ.ศ. ตําแหนง / บริษัท 

13. นายชยกฤต พงศภพไพบูลย 37 - - - บริหารธุรกจิบัณฑิต (การตลาด)   

    มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

2553 - ปจจุบัน 

 

2550 - ปจจุบัน 

2548 - 2550 

2547 – 2548 

 

2540 - 2547 

ผูอํานวยการฝายขายกลุมอุตสาหกรรมภูมิภาค 

บมจ. ผลธัญญะ 

ผูอํานวยการฝายขายกลุม 1 บมจ. ผลธัญญะ 

ผูจัดการฝายขาย บจก. พีดีอาร ซพัพลาย 

COO ภาคเหนือ - บจก. ไชโยเอเอ  

Sales Executive 

บจก.สยามบรรจุภณัฑ ชลบุร ี(1995) 

 

14. นายธันยา หวงัธํารง 31 10.00 บุตรชาย 

คุณชวลิต 

- บริหารธุรกจิบัณฑิต (ระหวางประเทศ)  

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- สถาปตยกรรมศาสตร (จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย) 

 

2553 - ปจจุบัน 

2552 - 2553 

2550 - 2552 

2549 - ปจจุบัน 

2549 - ปจจุบัน 

ผูอํานวยการฝายการตลาด  บมจ. ผลธัญญะ 

ผูจัดการฝายการตลาด บมจ. ผลธัญญะ 

ผูจัดการแผนกสื่อสารการตลาด  บจก. ผลธัญญะ 

กรรมการ-  บจก. กสัมีเดีย 

กรรมการ - บจก. พีดีเอฟ ซพัพลาย 

 

 

 


