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เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม เลขานุการบริษัท 

ผู้รับผดิชอบสูงสุดฝ่ายการเงนิและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทาํบัญชีของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 139 
 

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 

รศ.ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ 

ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ/  
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

วนัที+ไดรั้บแต่งตั'งเป็นกรรมการครั' งแรก: 12 กนัยายน 2550 

อายุ 56 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- ดุษฎีบณัฑิต (วิทยาการจดัการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo 

- วิทยาการจดัการมหาบณัฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo 

- วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Youngstown State University, USA 

- วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอก คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ประวตัิการฝึกอบรม  

- สมัมนา “Enhance Efficiency and Growth through Process Innovation” จดัโดย SET (ส.ค. 2561) 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Role of the Chairman Program  (RCP) รุ่นที+ 42/2561 
- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที+ h8/ijh4 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที+ 68/2008 
- หลกัสูตร  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที+ ik/ijjl 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 3 แห่ง 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
บมจ. เจ เอส พี พร๊อพเพอตี'  

2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี+ อินดสัทรี 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ผลธญัญะ 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : 1 แห่ง 
2548 - ปัจจุบนั รองศาสตราจารย ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ทํางานในอดตี 

2557 - 2560 กรรมการโครงการปริญญาเอกบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
2553 - 2560 ผูอ้าํนวยการโครงการบริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
2550  - 2560 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 
2554 - 2556 กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บจก. บีเจซี เฮฟวี+ อินดสัทรี 
2544 - 2550 กรรมการ โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลกัสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2561 :  

ตนเอง : 0.01% (30,000 หุ้น) 

คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 140 
 

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ 
กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี�ยง/ 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
วนัที+ไดรั้บแต่งตั'งเป็นกรรมการครั' งแรก: 30 เมษายน 2556 

อายุ 56 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- ศิลปศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์เอกบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประวตัิการฝึกอบรม  

- หลกัสูตร "ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการบริหารเมือง" (ผูน้าํเมือง รุ่น 3) มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
- หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง วิทยาลยัการตลาดทุน (วตท) รุ่นที+ ij/ijhv 
- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที+ 11 สถาบนัพระปกเกลา้ 
- หลกัสูตร “Senior Executive Program (SEP) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

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

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ที+บริหาร บมจ. ผลธญัญะ 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเสี+ยง บมจ. ผลธญัญะ 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : 3 แห่ง 

บริษทัยอ่ย : 3 แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์ 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 

ประสบการณ์ทํางานในอดตี 

2553 - 2560 กรรมการบริหาร บมจ. ผลธญัญะ 
2553 - 2555 ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายขายกลุ่มอุตสาหกรรมภาคกลาง บมจ. ผลธญัญะ 
2550 - 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายกลุ่ม 2 บมจ. ผลธญัญะ 
2542 - 2549 ผูจ้ดัการส่วนธุรกิจ บจก. ผลธญัญะ 
2535 - 2541  ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บจก. ผลธญัญะ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561  : 

ตนเอง : ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
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นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล 

กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
วนัที+ไดรั้บแต่งตั'งเป็นกรรมการครั' งแรก: 12 กนัยายน 2550 

อายุ 52 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน) University of  Colorado at Denver 
- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที+ 4570 

ประวตัิการฝึกอบรม  
- หลกัสูตร “กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนสาํหรับผูบ้ริหารและนกับญัชี” จดัโดย บจก. ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ 
(ธ.ค. 2561) 
- สมัมนา ProTalk@SET: “แนวโนม้เศรษฐกิจครึ+ งหลงัปี 2561” จดัโดย SET (มิ.ย. 2561) 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร  Role of the Nominating and  Governance Committee (RNG) รุ่นที+ 3/2012 
- หลกัสูตร  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที+ 23/2008 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที+ 68/2008 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ง 

2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธญัญะ 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธญัญะ 
2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ. บีเจซี เฮฟวี+ อินดสัทรี 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี+ อินดสัทรี 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : 2 แห่ง 

2562 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  
บจก. ซนัไชน์อินเตอร์เนชั+นแนล 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี 

ประสบการณ์ทํางานในอดตี 

2556 - 2557 กรรมการตรวจสอบ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชั+น 
2554 - 2556 กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บจก. บีเจซี เฮฟวี+ อินดสัทรี 
2548 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนตน์ครหลวง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 :  

ตนเอง : 0.01% (30,000 หุ้น) 

คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 142 
 

นายสันติ เนียมนิล 
กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ  
วนัที+ไดรั้บแต่งตั'งเป็นกรรมการครั' งแรก: 10 พฤษภาคม 2559 

อายุ 50 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
- ทนายความผูไ้ดรั้บใบอนุญาต เลขที+ 995/2537 

ประวตัิการฝึกอบรม  

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- Audit Committee Forum:  The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight (ต.ค. 2560) 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที+ 80/2552 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ง 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ซงัโกะ ไดคาซติ'ง (ประเทศไทย) 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : 1 แห่ง 

2558 – ปัจจุบนั ทนายความประจาํ บริษทั บี แอนด ์พี ลอว ์จาํกดั 

ประสบการณ์ทํางานในอดตี  
2546 - 2558  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอนก แอดโวเคท จาํกดั 
2547 - 2558 หุ้นส่วนและทนายความ บริษทั สาํนกักฎหมาย เอนก แอนด ์อะโซซิเอทส์ จาํกดั 
2546 - 2556 กรรมการ บริษทั ยเูซ็นแอร์ แอนด ์ซี เซอร์วิส แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
2538 - 2546 ทนายความ บริษทั สาํนกักฎหมาย เอนก แอนด ์อะโซซิเอทส์ จาํกดั 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561  : 

ตนเอง : ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 143 
 

ดร. พลัลภา เรืองรอง  
กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ  
วนัที+ไดรั้บแต่งตั'งเป็นกรรมการครั' งแรก: 19 กนัยายน 2560 

อายุ 65 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- ปริญญาเอก สาขาวิชา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวิชา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวิชาพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
- ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

ประวตัิการฝึกอบรม  

- Leadership Development Program  Hay Group (Malaysia) (ปี ivvj) 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั'นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที+ � สถาบนัพระปกเกลา้ (ปี ivvj) 
- โครงการพฒันาผูบ้ริหาร  (Mini MBA)มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ปี iv��)   
- Improving Governance of  Public Sector Enterprise  Asian Development Bank Institute : ADBI (Tokyo, Japan) (ปี iv��)   
- หลกัสูตรโครงการพฒันาบุคลากรให้เป็นนกับริหารมืออาชีพสาํหรับขา้ราชการระดบัสูงของกระทรวงการคลงั  
(MOF Executive Program ijjv) (ปี iv�l) 
- หลกัสูตรการบริหารจดัการสมยัใหม่ดา้นการจดัการโลจิสติกส์ธุรกิจและซพัพลายเชนรุ่นที+  k  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ปี iv�l) 
- หลกัสูตรพฒันานกับริหารระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจ (State  Enterprise’s  CEO  Development  Program)   
สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ (ปี iv�l) 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- Audit Committee Forum:  The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight (ต.ค. 2560) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที+ h�/iv�v 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : 1 แห่ง 
2562 – ปัจจุบนั ประธานอนุกรรมการจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการดาํเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 
2561 – ปัจจุบนั ประธานคณะทาํงานจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการดาํเนินงานกองทุนหมุนเวียน(ชุดที+7) 
2560 – ปัจจุบนั คณะทาํงานกาํกบัติดตามการแกไ้ขปัญหารัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
2559 – ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 

ประสบการณ์ทาํงานในอดตี  

2559 – 2562 ประธานอนุกรรมการจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการดาํเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
2556 - 2559 อนุกรรมการจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการดาํเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
2551 - 2557 กรรมการกาํกบักิจการพลงังานดา้นเศรษฐศาสตร์ 
2549 - 2551 ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันารัฐวิสาหกิจ นกัวิชาการคลงั ระดบั � สาํนกังานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 
2549 - 2550 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
2546 - 2551 กรรมการ บจก. ผลิตไฟฟ้าและนํ'าเยน็ 
2544 - 2546 กรรมการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ'าภาคตะวนัออก  
2543 - 2547 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561  : 

ตนเอง : ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 144 
 

พลเอก ชัยวฒัน์  สท้อนดี 

กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
วนัที+ไดรั้บแต่งตั'งเป็นกรรมการครั' งแรก: 12 ตุลาคม 2558 

อายุ 65 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- วิทยาศาสตร์บณัฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  หลกัสูตรหลกัประจาํ ชุดที+ 65 
- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที+ 2550 

ประวตัิการฝึกอบรม  
- หลกัสูตรข่าวกรองการรบ,ครูฝึกการรบพิเศษ, การรบร่วมผสมและการต่อตา้นการก่อการร้าย ณ เครือรัฐออสเตรเลีย 

- หลกัสูตรการรักษาสนัติภาพ ณ สหรัฐอเมริกา 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- Nomination Director Event 1/2017 "Nomination Committee Best Practice Guideline"  

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที+ 216/2016  

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2560 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  บมจ. ผลธญัญะ 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : 3 แห่ง 

บริษทัยอ่ย : 1 แห่ง 
2560 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก.ผล วอเตอร์  
บริษทั/กิจการอื+น : 2 แห่ง 
2562 – ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมาร์ 
2558 – ปัจจุบนั ที+ปรึกษาคณะอนุกรรมการดา้นความมั+นคงและกิจการทหาร  

สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

ประสบการณ์ทํางานในอดตี 

2555 - 2557 ผูอ้าํนวยการองคก์ารสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
2551 รองผูอ้าํนวยการศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ 

 และพลงังานทหาร 
2550 หวัหนา้นายทหารประสานภารกิจทางทหารกบัสาํนกังานสภาความมั+นคงแห่งชาติ 
2546 ปฏิบติัหนา้ที+หวัหนา้นายทหารฝ่ายเสนาธิการร่วมคณะผูส้งัเกตการณ์ตรวจสอบกระบวนการสนัติภาพ 

กองบญัชาการรักษาความปลอดภยั อาเจะห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
2541-2544 ผูช่้วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจาํสถานเอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงยา่งกุง้ 
2534- 2537 รองผูช่้วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจาํสถานเอกอคัรราชทูตไทย  

ณ กรุงปักกิ+ง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 :   

ตนเอง : 0.12% (248,250 หุ้น) 

คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 145 
 

นายธีรเดช จารุตั=งตรง 
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
(กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพนับริษทั) 
วนัที+ไดรั้บแต่งตั'งเป็นกรรมการครั' งแรก: 12 กนัยายน 2550 

อายุ 66 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวตัิการฝึกอบรม  
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 10/2016 
- หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที+ 14/2015  
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที+ �l/ijjl 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหารความเสี+ยง บมจ.ผลธญัญะ 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ผลธญัญะ 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : 4 แห่ง 

บริษทัยอ่ย : 1 แห่ง 
2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม 

บริษทั/กจิการอื�น : 3 แห่ง 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd 
2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ Aegle Alliance Pte. Ltd. 

ประสบการณ์ทํางานในอดตี 
2556 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลธญัญะ 
2555 - 2556 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี+ยง บมจ.ผลธญัญะ 
2550 - 2555 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ผลธญัญะ 
2547 - 2551 กรรมการ บจก. พีดีซี ซพัพลาย 
2546 - 2551 กรรมการ บจก. พีดีเอ ซพัพลาย / บจก. พีดีอาร์ ซพัพลาย 
2544 - 2551 กรรมการ บจก. พาลลาเดียม อินเตอร์เทรด 
2536 - 2551 กรรมการ บจก. พีดี โปรเกรส 
2531 - 2551 กรรมการ บจก. เพอซนัแนล เซฟตี'  
2544 - 2550 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. พีดีเอส อินเตอร์แนชชั+นแนล (ประเทศไทย) 
2547 - 2549 ประธานกรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561  : 

ตนเอง : 0.62% (1,250,000 หุ้น) 

คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 4.22% (8,551,250 หุ้น) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 146 
 

นายธันยา หวงัธํารง 

กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที�บริหารสายงานการตลาดและขาย 
(กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพนับริษทั) 
วนัที+ไดรั้บแต่งตั'งเป็นกรรมการครั' งแรก: 30 เมษายน 2556 

อายุ 39 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- สถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวตัิการฝึกอบรม  

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที+ 180/2013  

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2561 - ปัจจุบนั รองประธานเจา้หน้าที+บริหาร สายงานการตลาดและขาย บมจ. ผลธญัญะ 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : 1 แห่ง 

2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 

ประสบการณ์ทํางานในอดตี 

2553 - 2560 กรรมการบริหาร/ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด  บมจ. ผลธญัญะ 
2554 - 2560 กรรมการ บจก. วิลสิริ อินเตอร์เทรด 
2549 - 2560 กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซพัพลาย 
2558  ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บมจ. ผลธญัญะ 
2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกิจ EN บมจ. ผลธญัญะ 
2552 - 2553 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บมจ. ผลธญัญะ 
2550 - 2552 ผูจ้ดัการแผนกสื+อสารการตลาด  บจก.ผลธญัญะ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561  : 

ตนเอง : 7.48% (15,147,433 หุ้น) 

คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 2.61% (5,280,000 หุ้น) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 147 
 

นายพรศักดิB ชุนหจินดา/1 

รองประธานเจ้าหน้าที�บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร/ 
ผู้อาํนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน  

อายุ 52 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- วิทยาศาสตร์บณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

ประวตัิการฝึกอบรม  

- หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั'นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสาํหรับนกับริหารชั'นสูง รุ่นที+ 22 สถาบนัพระปกเกลา้ 
- หลกัสูตร “ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี+ยวกบัรายไดจ้ากสญัญาที+ทาํกบัลูกคา้ (TFRS hv) และสญัญาเช่า (TFRS h�) 
 ที+มีต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัจดทะเบียน” จดัโดย SET (กนัยายน 2561) 
- หลกัสูตร “การบญัชีตน้ทุนทางการเกษตร” จดัโดย สภาวิชาชีพบญัชี (กนัยายน 2561) 
- หลกัสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่น 11/2009 จดัโดย สภาวิชาชีพบญัชี 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 227/2016 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2561 – ปัจจุบนั รองประธานเจา้หน้าที+บริหารสายงานสนบัสนุนองคก์ร 
2553 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. ผลธญัญะ 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : 3 แห่ง 

บริษทัยอ่ย : ไม่มี 
บริษทั/กิจการอื+น : 3 แห่ง 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการ, บจก.บีเอม็เอส ออดิท 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. นนทรีการบญัชี 
2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. รักเจริญ 

ประสบการณ์ทํางานในอดตี 

2559 - 2561 กรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 
2559 - 2560 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ผลธญัญะ 
2559 - 2560 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ผลธญัญะ 
2557 - 2560 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ผล วอเตอร์ 
2553 - 2560 กรรมการบริหาร บมจ. ผลธญัญะ 
2552 - 2556 กรรมการบจก. พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ+ง 
2550 - 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. ผลธญัญะ 
2539 - 2549 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. นนทรีการบญัชี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561  : 

ตนเอง : 0.08% (168,582 หุ้น) 

คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.43% (875,646 หุ้น ) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
หมายเหตุ 
/1 นายพรศกัดิ�  ชุนหจินดา แจง้ความประสงคล์าออกจากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย มีผลตั'งแต่ 1 พ.ย. 2561 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 148 
 

นางสาวประไพพศิ วริิยะบุบผา 

ผู้อาํนวยการฝ่ายขายสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม 
อายุ 50 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ประวตัิการฝึกอบรม  

- โครงการ Workshop "Process Innovation Management and Industry Transformation"   
จดัโดย SET (ส.ค. 2561) 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2558 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายสินคา้ดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม บมจ. ผลธญัญะ 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : 1 แห่ง 

บริษทัยอ่ย : 1 แห่ง 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ผล วอเตอร์ จาํกดั 

ประสบการณ์ทํางานในอดตี 

2556 - 2561 กรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม จาํกดั 
2553 - 2560 ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบติัการ บมจ. ผลธญัญะ 
2553 - 2560 ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบติัการ บมจ. ผลธญัญะ 
2559 - 2560 ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บมจ.ผลธญัญะ 
2550 - 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ บมจ. ผลธญัญะ 
2538 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื'อ บจก. ผลธญัญะ 
2535 - 2537 รองหวัหนา้ฝ่ายจดัซื'อ บจก. ผลธญัญะ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561  : 

ตนเอง : 0.37% (750,000 หุ้น) 

คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 149 
 

นางสาวกมลภพพรรณ  พวัพนัธ์สกลุ 

ผู้อาํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน/ 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 57 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประวตัิการฝึกอบรม  

- หลกัสูตร “การทุจริตในองคก์รที+พบบ่อย และการตรวจสอบทุจริตทางการบญัชี” จดัโดย สมาคมบญัชีแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (ต.ค. 2561) 

- หลกัสูตร “การจดัทาํกระดาษทาํการเพื+อมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั+นในองคก์ร” รุ่นที+ i/�h จดัโดย สภาวิชาชีพบญัชีฯ (ก.ย. 2561) 

- หลกัสูตร “Strategic CFO in Capital Markets” รุ่นที+ 1/2558 โดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2550 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  บมจ. ผลธญัญะ 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในอดตี 

2547 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บจก. ผลธญัญะ 
2543 - 2546 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บจก. ผลธญัญะ 
2540 - 2543 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บจก. ผลธญัญะ 
2538 - 2539 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บจก. ผลธญัญะ 
2534 - 2537 รองผูจ้ดัการแผนกบญัชี บจก. ผลธญัญะ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561  : 

ตนเอง : ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 150 
 

นายภราดร แพร่ภทัร 

ผู้อาํนวยการฝ่ายขายสินค้าด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย สิ�งแวดล้อม( SAFETY) กลุ่ม 1 
อายุ 41 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

- วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต เอกวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

ประวตัิการฝึกอบรม  

- โครงการ Workshop "Process Innovation Management and Industry Transformation"   
จดัโดย SET (ส.ค. 2561) 
- “Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance” จดัโดย SET (ม.ค. 2561) 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2561 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย สินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั สิ+งแวดลอ้ม( SAFETY) กลุ่ม 1 บมจ.ผลธญัญะ 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในอดตี 

2557 - 2560 ผูจ้ดัการสาขาระยอง บมจ.ผลธญัญะ 
2551 - 2557 ผูจ้ดัการขาย บมจ.ผลธญัญะ 
2547 - 2551 หวัหนา้ส่วนขาย บจก.ผลธญัญะ 
2544 - 2547 พนกังานขาย บจก.ผลธญัญะ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561  : 

ตนเอง : ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 151 
 

นายนิธิภทัร เพศประเสริฐ 

ผู้อาํนวยการฝ่ายขายสินค้าด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย สิ�งแวดล้อม( SAFETY) กลุ่ม 2 
 

อายุ 38 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประวตัิการฝึกอบรม  

ไม่มี 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2561 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั สิ+งแวดลอ้ม( SAFETY) กลุ่ม i บมจ.ผลธญัญะ 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในอดตี 

2555 - 2560 ผูจ้ดัการขาย บมจ.ผลธญัญะ 
2550 - 2555 หวัหนา้ส่วนขาย บมจ.ผลธญัญะ 
2547 - 2549 พนกังานขาย ขาย บจก.ผลธญัญะ 
2546  พนกังานการตลาด บจก.ผลธญัญะ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561  : 

ตนเอง : ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 152 
 

เลขานุการบริษัท 

นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร 
เลขานุการบริษทั/เลขานุการคณะกรรมการบริษทั/ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

อายุ 57 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประวตัิการฝึกอบรม  

- CG Workshop: Assist your BOD in leading through disruptions with CG perspective code workshop by Deloitte Audit (มิ.ย.2561) 

- Sharing session: แนวทางการเปิดเผยขอ้มูล CG Code ตามหลกั comply or explain, TLCA (มิ.ย.2561) 

- สมัมนา: การซกัซอ้มความเขา้ใจมาตรการเตือนผูล้งทุน จดัโดย ตลาดหลกัทรัพยฯ์ (มี.ค. 2561) 

- การบรรยายพิเศษเรื+อง "The New COSO 217 ERM Framework" จดัโดย คณะพาณิชศาสตร์และการบญัชี ม.ธรรมศาสตร์ (พ.ย. 2560) 

- วิทยากรกิจกรรม "เทคนิคการเขียนรายงาน CG ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ" จดัโดย ตลาดหลกัทรัพยฯ์ (ก.พ. 2560) 

- หลกัสูตร Company Secretary Program FPCS รุ่น 19/2008 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard (ก.ย. 2561) 

- สมัมนา C-Certify Seminar- Road to Certify รุ่น C-Certify รุ่นที+ 4/2018 (พ.ย. 2561) 

- IOD-Open House: บทบาทเลขานุการบริษทัในการส่งเสริมดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที+ดีให้กบัองคก์ร (ก.พ. 2560) 

- หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG)  รุ่น 17/2015 
- หลกัสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 2/2011 
- หลกัสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 5/2011 

- หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 19/2011 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2551 - ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั/เลขานุการคณะกรรมการบริษทั บมจ. ผลธญัญะ 
2556 - ปัจจุบนั เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี+ยง บมจ. ผลธญัญะ 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในอดตี 

2554 - 2555 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
2552 - 2556 เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี+ยง บมจ. ผลธญัญะ 
2551 - 2556 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร บมจ. ผลธญัญะ 
2546 - 2551 ผูจ้ดัการธุรการ/ผูจ้ดัการบริหารสญัญา บมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชั+น 
2544 - 2546 ผูช่้วยฝ่ายจดัซื'อ/เลขานุการบริหาร ผูจ้ดัการทั+วไป บมจ. บีจีอีเอส เอน็จิเนียริ+ง ซิสเทม็ 
2541 - 2543 หวัหนา้ส่วนจดัซื'อ บจก. ไฟโอเนียร์ แอร์ คาร์โก ้

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561  : 

ตนเอง : ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
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1.2 หน้าที�ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั'งนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริษทัและเลขานุการ
บริษทั เพื+อปฏิบติัตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที+ 4) พ.ศ. 2551 เมื+อวนัที+ 19 
กนัยายน 2551 โดยตอ้งปฏิบติัหนา้ที+ตามที+กาํหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ฉบบัที+ 4) พ.ศ. 2551 ซึ+งมีผลใชบ้งัคบัในวนัที+ 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความ
ซื+อสัตยสุ์จริต รวมทั'งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค์ ขอ้บังคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที+
ประชุมผูถื้อหุน้  

 ทั'งนี'  หนา้ที+ตามกฎหมายของเลขานุการบริษทั มีดงัต่อไปนี'  

1. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสาร ดงัต่อไปนี'  
ก. ทะเบียนกรรมการ 
ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจาํปีของบริษทั 
ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที+รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสําเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย
ตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนันบัแต่วนัที+บริษทั
ไดรั้บรายงานนั'น 

3. ดาํเนินการอื+นๆ ตามที+คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
 นอกจากนี'  เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ที+อื+นตามที+คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดงันี'  

• ดาํเนินการจดัการเรื+องการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการฯ 
• ดาํเนินการจดัการประชุมผูถื้อหุน้และจดัทาํรายงานการประชุม 
• ดูแลใหค้ณะกรรมการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบที+เกี+ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
• ดูแลใหก้ารสนบัสนุนขอ้มูลการกาํกบัดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษทั 
• ดูแลเรื+องอื+นๆ ที+เกี+ยวขอ้งกบัคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารและผูถื้อหุน้ 
• ติดตามใหมี้การดาํเนินการตามมติที+ประชุมของคณะกรรมการบริษทัและมติที+ประชุมผูถื้อหุน้ 
• ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัใหป้ฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติที+ประชุมผูถื้อหุน้ 
• ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานที+กาํกบัดูแล เช่น สํานกังาน ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดูแลการเปิดเผยขอ้มูลและ

รายงานสารสนเทศ ต่อหน่วยงานที+กาํกบัดูแลและสาธารณชน ใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 
• ดาํเนินการอื+นๆ ตามที+พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที+ 4) พ.ศ. 2551 กฎหมาย และ 

      ขอ้บงัคบัอื+นๆ ที+เกี+ยวขอ้งรวมทั'งประกาศและขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

• ดาํเนินการอื+นๆ ตามที+ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 โดยเลขานุการบริษัทที+คณะกรรมการแต่งตั' งขึ' นเป็นผู ้ที+คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้
ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษทั สังกดัสาํนักงานเลขานุการ ซึ+ งเป็นหน่วยงานที+สนับสนุนงานเลขานุการ
บริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี  
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1.3 ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีาํนาจควบคุม 

รายชื�อ 
บริษัท บริษัทย่อย 

PHOL PL PHOLW PHOLC 

1 รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ X,ID - - - 

2 นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ ID - - - 

3 นายสนัติ เนียมนิล ID - - - 

4 ดร.พลัลภา เรืองรอง ID - - - 

5 พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี D - X,S - 

6 นายธีรเดช จารุตั'งตรง D,S X,S - - 

7 นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ D,M D,S D,S D,S 

8 นายธนัยา  หวงัธาํรง D,S,M - - - 

9 นายพรศกัดิ�  ชุนหจินดา M - - - 

10 นางสาวประไพพิศ วริิยะบุบผา M - D,S,M - 

11 นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกลุ M - - - 

12 นายภราดร แพร่ภทัร M - - - 

13 นายนิธิภทัร เพศประเสริฐ M - - - 

14 นายปโยธร มุง้ทอง - D,S,M - - 

15 นายชวลิต หวงัธาํรง - - - D,S 

 

สัญลกัษณ์         

X = ประธานกรรมการ ID = กรรมการอิสระ D = กรรมการ S = กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม M = ผูบ้ริหาร 

PHOL=บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) PL=บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั 
 

PHOLW=บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั PHOLC=บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั   

PDG=บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ+ง จาํกดั       
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1.4 ผู้รับผดิชอบสูงสุดฝ่ายการเงนิและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทาํบัญชีของบริษัท 

 บริษทัไดแ้ต่งตั'ง นายพรศกัดิ�  ชุนหจินดา เป็นผูรั้บผิดชอบสูงสุดฝ่ายการเงินและบญัชี ตั'งแต่ วนัที+ 1 มิถุนายน 2550 

ซึ+ งเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามที+สํานกังาน ก.ล.ต. กาํหนด ปัจจุบนั นายพรศกัดิ�  ชุนหจินดา ดาํรงตาํแหน่งรองประธาน

เจา้หนา้ที+บริหารสายงานสนบัสนุนองคก์รและผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ดงัมีรายละเอียดประวติัตามที+ระบุในขอ้ 1. 

ขอ้มูลของกรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

  และบริษทัไดแ้ต่งตั'ง นางสาวจินตนาสุวรรณพะโยม ตาํแหน่งผูจ้ดัการแผนกบญัชี ให้เป็นผูค้วบคุมดูแลการทาํบญัชี

ของบริษทั (สมุห์บญัชี) ตั'งแต่วนัที+ 1 เมษายน 2551 ซึ+งเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามที+สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด  

รายละเอยีดเกี�ยวกบัผู้ควบคุมดูแลการทาํบัญชี  

ชื�อ – สกลุ : นางสาวจินตนา สุวรรณพะโยม 
ตาํแหน่ง : ผูจ้ดัการแผนกบญัชี 

วุฒิการศึกษา : • บญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

• บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ประวตักิารฝึกอบรม 
 

: • หลกัสูตร “Strategic CFO in capital market” รุ่นที+ 7/2561  
จดัโดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• Corporate Venture Capital (CVC) กลยทุธิ� การลงทุนแบบใหม่ จุดประกาย 
Innovation กา้วทนัโลกธุรกิจ จดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน  • 2551 – ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการแผนกบญัชี บมจ. ผลธญัญะ 

• i548 – 2550  หวัหนา้แผนกบญัชี บจก. ผลธญัญะ 
 

 

 


