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หนา้ 1 ของจาํนวน 6 หน้า 

 

           
 

ชื�อ-ชื�อสกลุ : นายชวลติ  หวงัธํารง     
ประเภทกรรมการ : กรรมการ  
ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร 

- ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร บริษทั บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
อาย ุ   : 59  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
วฒิุการศึกษา  : - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  

  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
    - วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวติัการอบรม  : - ประกาศนียบตัรหลกัสูตร  Director Accreditation Program  (DAP)  

  จาก สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นที� 67/2007 
ประสบการณ์ อื�นๆ  : - กรรมการ บริษทั พีดีซี ซพัพลาย จาํกดั 

- กรรมการ บริษทั พีดีเอ ซพัพลาย จาํกดั/ 
- กรรมการ บริษทั พีดีอาร์ ซพัพลาย จาํกดั 
- ประธานกรรมการ บริษทั พาลาเดียม อินเตอร์เทรด จาํกดั 
- กรรมการบริษทั พีดีเอส อินเตอร์เนชั�นแนล (ประเทศไทย) จาํกดั 
- กรรมการ บริษทั พีดีโปรเกรส จาํกดั 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอื!น 
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  :     ไม่มี   
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / บริษทัที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์:    มี จาํนวน 5 แห่ง 
     :     กรรมการบริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั 

      กรรมการบริษทั ไทย โยนก โลจิสติกส์ จาํกดั 
      กรรมการ บริษทั พีดีเอฟ ซพัพลาย จาํกดั 

       กรรมการ บริษทั กสัมีเดีย จาํกดั 
      กรรมการ บริษทั วเีอสว ีเอเซีย จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / บริษทัที�เกี�ยวโยงกบัธุรกิจของบริษทัฯ   :    มี จาํนวน 1 บริษทั  
                                    บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั 
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หนา้ 2 ของจาํนวน 6 หน้า 

 

 
 

กิจการ / องคก์รอื�น  : ไม่มี 
ผลงานในระหวา่ง : กาํหนดนโยบายและยทุธศาสตร์ ควบคุมกาํกบัผลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัใน 
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ระดบักลยทุธ์และนโยบายโดยภาพรวม  กาํกบัดูแลและนาํองคก์รใหก้ารบริหาร

ดาํเนินแผนกลยทุธ์ธุรกิจต่างๆของบริษทั ใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์
องคก์ร 

การถือหุน้ในบริษทั : จาํนวน 20,285,500 หุน้  
คิดเป็นอตัราร้อยละ 15.03  ของหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทัZงหมด 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ : 4  ปี 
การเขา้ร่วมประชุม/ การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทัZงหมด (ครัZ ง) ในปี 2554 : 12 / 12 ครัZ ง 
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หนา้ 3 ของจาํนวน 6 หน้า 

 

 

 
 
ชื�อ-ชื�อสกลุ  : รศ.ดร.เสกศักดิ&  จําเริญวงศ์  
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
ตาํแหน่งปัจจุบนั : ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ  
อาย ุ : 56 ปี 
สญัชาติ : ไทย 
วฒิุการศึกษา  : ดุษฎีบณัฑิต (การเงิน) Georgia State University 
    บญัชีมหาบณัฑิต (การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
    บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
การอบรม  :  
-  หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ดงันีZ  
    1. ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที� 6/2011 
    2. ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Monitoring the International Audit Function (MIA) รุ่นที� 11/2011 
    3. ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที� 11/2011 
    4. ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที� 13/2011 
    5. ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 69/2008 
 
ประสบการณ์  : -  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
    -  รองศาสตราจารย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
    -  ผูอ้าํนวยการปริญญาโททางการเงิน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประธานโครงการ Master of Management (Finance), College of Management     
   มหาวทิยาลยัมหิดล 
-  รองผูอ้าํนวยการ สถาบนัทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอื!น 
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ :     ไม่มี   
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / บริษทัที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์:    ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ /บริษทัที�เกี�ยวโยงกบัธุรกิจของบริษทัฯ    :       ไม่มี 
กิจการ / องคก์รอื�น : หวัหนา้ภาควชิาการเงิน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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หนา้ 4 ของจาํนวน 6 หน้า 

 

 
 
ผลงานในระหวา่ง : ใหค้าํแนะนาํและปรึกษา ที�เป็นการส่งเสริมและสนบัสนุน การบริหาร    
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ความเสี�ยงรวมถึงประสิทธิภาพของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

ตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนดกฎหมาย และมาตรฐานการบญัชีที�รับรอง
ทั�วไปในฐานะกรรมการตรวจสอบเพื�อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่บริษทัฯ 

การถือหุน้ในบริษทั : จาํนวน 20,000 หุน้ คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.02 ของหุน้ที�มีสิทธิออกเสียง 
ทัZงหมด 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ : 4 ปี 
การเขา้ร่วมประชุม/ การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทัZงหมด (ครัZ ง) ในปี 2554:       12 ครัZ ง จาก 12 ครัZ ง 

เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ           5 ครัZ ง จาก   5 ครัZ ง 
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หนา้ 5 ของจาํนวน 6 หน้า 

 

 

คําจาํกดัความของกรรมการอสิระ (Independent Director) 

 

นิยามกรรมการอสิระ  
บริษทัไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ.4/2552 ลงวนัที� 
20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 หมายถึง กรรมการที�มีคุณสมบติั ดงันี7   

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั7งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  ทั7งนี7  ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้�เกี�ยวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนั7นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ทั7งนี7  
ลกัษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือที�ปรึกษาของส่วน
ราชการซึ�งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามากฎหมาย ในลกัษณะที�เป็น
บิดามารดา คู่สมรส พี�นอ้ง และบุตร  รวมทั7งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ
ควบคุม หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั7งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั และเป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี 
ซึ� งมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทัสงักดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ� งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�
ปรึกษาทางการเงิน ซึ� งไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ
หุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั7นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 
2 ปี 
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หนา้ 6 ของจาํนวน 6 หน้า 

 

 
7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั7งขึ7นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้

ซึ�งเป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทั หรือ บริษทัย่อย 

หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที�มีนยัในห้างหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจา้ง พนกังาน ที�
ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั7งหมดของบริษทัอื�น 
ซึ� งประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
กรรมการอิสระที�มีคุณสมบติัตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 9 อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการ
ดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้
ในกรณีที�บุคคลที�บริษทัแต่งตั7งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที�มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที�กาํหนดตามขอ้ 4. หรือขอ้ 6. คณะกรรมการบริษทัอาจ
พิจารณาผ่อนผนัใหไ้ด ้หากเห็นว่า การแต่งตั7งบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ที�และการ
ให้ความเห็นที� เป็นอิสระ และบริษทัได้เปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี7 ในหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นในวาระ
พิจารณาแต่งตั7งกรรมการอิสระดงักล่าวแลว้ 

(ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพ ที�ทาํใหบุ้คคลดงักล่าวมีคุณสมบติั
ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑที์�กาํหนด 

(ข) เหตุผลและความจาํเป็นที�ยงัคงหรือแต่งตั7งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทัในการเสนอใหมี้การแต่งตั7งบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการ

อิสระ 
 
 
   
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


