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  รายนามและประวติัโดยสงัเขปของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 

จ านวน 1 ของ 10 หนา้ 
 

ช่ือ-นามสกลุ                             : รศ.ดร.เสกศักดิ์  จ ำเริญวงศ์ 
อาย ุ : 59 ปี 
สญัชาติ                    : ไทย 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอ         : กรรมการอิสระ  
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว    : 
ระหวา่งผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

ต าแหน่งปัจจุบนั                      : 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ          : 

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
7 ปี 3 เดือน (เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 12 กนัยายน 2550 ถึงวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557) 

สดัส่วนการถือหุน้ (%)            : 
วฒิุการศึกษา                            : 

0.00  หุน้ (ร้อยละ 0.0 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงขอ้มูล ณ 24 กมุภาพนัธ์ 2558 ) 
- ดุษฎีบณัฑิต (การเงิน) Georgia State University 
- บญัชีมหาบณัฑิต (การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ประวติัการอบรม                     : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) ดงัน้ี 
1. หลกัสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นท่ี 6/2011 
2. หลกัสูตร Monitoring the International Audit Function (MIA) รุ่นท่ี 11/2011 
3. หลกัสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)  
    รุ่นท่ี 11/2011 
4. หลกัสูตร Monitoring the Quality of  Financial Reporting (MFR) รุ่นท่ี 13/2011 
5. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 69/2008 

ประสบการณ์ปัจจุบนั              : 
                  2550 – ปัจจุบนั 
                  2549 – ปัจจุบนั 
ประสบการณ์ในอดีต               : 
                  2553 – 2557 
                  2550 – 2552 
                  2547 – 2549 
                   
                  2543 - 2547 

 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. ผลธญัญะ  
- รองศาสตราจารย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
-  ผูอ้  านวยการปริญญาโททางการเงิน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  หวัหนา้ภาควชิาการเงิน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ประธานโครงการ Master of Management (Finance), College of Management     
   มหาวทิยาลยัมหิดล 
-  รองผูอ้  านวยการ สถาบนัทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ: 
บริษทัยอ่ย 
บริษทัจดทะเบียน 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
รองศาสตราจารย ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การเขา้ร่วมประชุม (คร้ัง) ปี 2557                  ปี 2556  

   คณะกรรมการบริษทั 12/13 12/12     
   คณะกรรมการตรวจสอบ 
   การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี                      

6/ 6   5/ 5   
1/ 1                         0/ 1 
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  รายนามและประวติัโดยสงัเขปของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 

จ านวน 2 ของ 10 หนา้ 
 

1.    ร่วมก าหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
2. ก ากบัดูแลติดตามการด าเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
3. ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและความสามารถในการ

แข่งขนักบัตลาด เพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
4. ส่งเสริม สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม อยา่งเท่าเทียม 
        และเป็นธรรม 
5. เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ  ท าหนา้ท่ีสอบทานระบบควบคุมภายใน ระบบความเส่ียง รายงานทาง

การเงิน  ผูส้อบบญัชี  ตลอดจนการสอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

6. ใหค้  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นการส่งเสริมการปฏิบติังานตามขอ้ก าหนดของทางการ และมาตรฐานการบญัชี 
 เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ 

 
  คุณสมบัตเิพิม่เตมิส ำหรับกรรมกำรอสิระทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือ 
(การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ   
 ในช่วง 2 ท่ีผา่นมา) 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษา 
ท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

  ไม่เป็น   ไม่เป็น 

2.  ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ  (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)   ไม่เป็น   ไม่เป็น 
3.  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีได้
อยา่งเป็นอิสระ 

 ไม่มี  ไม่มี 

4.  มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั  ไม่มี  ไม่มี 
 
 

ประวตักิำรท ำผดิกฎหมำยในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั คุณสมบัต ิ
1.  การถูกพิพากษาวา่มีการกระท าผิดทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา  ไม่มี  ไม่มี 
2.  การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์  ไม่มี  ไม่มี 
3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมในบริษทัและห้างหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษา
ใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายหรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

 ไม่มี  ไม่มี 

 
  กำรม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในทุกระเบียบวำระทีพ่จิำรณำในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2558:  มี  

 เป็นกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการเน่ืองจากพน้ต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
 
 

ผลงำนในระหว่ำงด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  
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  รายนามและประวติัโดยสงัเขปของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 

จ านวน 3 ของ 10 หนา้ 
 

ช่ือ-นามสกลุ                             : รศ.ดร.เอกจติต์ จงึเจริญ 
อาย ุ : 52 ปี 
สญัชาติ                    : ไทย 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอ         : กรรมการอิสระ  
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว    : 
ระหวา่งผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

ต าแหน่งปัจจุบนั                      : 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ          : 

กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
7 ปี 3 เดือน (เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 12 กนัยายน 2550 ถึงวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557) 

สดัส่วนการถือหุน้ (%)            : 
วฒิุการศึกษา                            : 

24,000 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 0.014 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 
- ดุษฎีบณัฑิตวทิยาการจดัการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
   University of Waterloo โดยทุนรัฐบาลแคนนาดา 
- วทิยาการจดัการมหาบณัฑิต คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
   University of  Waterloo โดยทุนรัฐบาลแคนนาดา 
- วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า Youngstown State  
   University, USA. โดยทุนสนบัสนุนค่าเล่าเรียนของมหาวทิยาลยั Youngstown 
- วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (วชิาเอกคอมพิวเตอร์) 
   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ลาดกระบงั 

ประวติัการอบรม                     : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ดงัน้ี 
1. หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 18/2014 
2. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 68/2008 
3. หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 23/2008 
หลกัสูตรอ่ืนๆ ดงัน้ี 
1. ISO14001 ประเทศสวเีดนและประเทศเคนยา่ โดยทุนรัฐบาลสวเีดน 
2. Computer-Integrated Manufacturing ประเทศเกาหลี โดยทุน Asian Productivity    
   Association 
3. Program in Design management for Thailand โดย The Association  
for Technical Sponsorship (AOTS), Japan 

ประสบการณ์ปัจจุบนั: 
                  2557 – ปัจจุบนั                   
                  2556 – ปัจจุบนั 
                  2550 – ปัจจุบนั 
                  2548 – ปัจจุบนั 
ประสบการณ์ในอดีต: 
                 2554 – 2557 
                 2553 – 2557 
                 2550 – 2552 

 
- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี 
- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. ผลธญัญะ  
-  รองศาสตราจารย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
-  ผูอ้  านวยการปริญญาโททางการเงิน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  หวัหนา้ภาควชิาการเงิน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

  รายนามและประวติัโดยสงัเขปของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 

จ านวน 4 ของ 10 หนา้ 
 

ผลงำนในระหว่ำงด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  
1. ร่วมก าหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
2. ก ากบัดูแลติดตามการด าเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
3. ให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและความสามารถในการ

แข่งขนักบัตลาดเพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
4. ส่งเสริม สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม อยา่งเท่าเทียม 

และเป็นธรรม 
5. เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีสอบทานระบบควบคุมภายใน ระบบความเส่ียง รายงานทาง

การเงิน  ผูส้อบบญัชี  ตลอดจนการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษทัฯ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

6. ใหค้  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นการส่งเสริมการปฏิบติังานตามขอ้ก าหนดของทางการ และมาตรฐานการบญัชี 
เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ 

7.  เป็นประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหนา้ท่ีสรรหากรรมการท่ีมีคุณสมบติัและก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง อยา่งเป็นธรรมและ
เหมาะสม  

  
 

 
 
 
 

                  2544 - 2550             - กรรมการ โครงการปริญญาตรี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ: 
บริษทัยอ่ย 
บริษทัจดทะเบียน 
 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

 
ไม่มี 
จ านวน 1 แห่ง 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี 
จ านวน  1 แห่ง 
รองศาสตราจารย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

การเขา้ร่วมประชุม (คร้ัง) ปี 2557                 ปี 2556  

คณะกรรมการบริษทั 12/13 12/12     
คณะกรรมการตรวจสอบ            6/ 6   5/ 5       
คณะกรรมการสรรหาและ                    
ก าหนดค่าตอบแทน 
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
 

 4/ 4                         3/ 3 
 
 1/ 1                         1/ 1 
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  รายนามและประวติัโดยสงัเขปของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 

จ านวน 4 ของ 10 หนา้ 
 

ผลงำนในระหว่ำงด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  
1. ร่วมก าหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
2. ก ากบัดูแลติดตามการด าเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
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บริษทัยอ่ย 
บริษทัจดทะเบียน 
 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

 
ไม่มี 
จ านวน 1 แห่ง 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี 
จ านวน  1 แห่ง 
รองศาสตราจารย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

การเขา้ร่วมประชุม (คร้ัง) ปี 2557                 ปี 2556  

คณะกรรมการบริษทั 12/13 12/12     
คณะกรรมการตรวจสอบ            6/ 6   5/ 5       
คณะกรรมการสรรหาและ                    
ก าหนดค่าตอบแทน 
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
 

 4/ 4                         3/ 3 
 
 1/ 1                         1/ 1 

 

  รายนามและประวติัโดยสงัเขปของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 

จ านวน 4 ของ 10 หนา้ 
 

ผลงำนในระหว่ำงด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  
1. ร่วมก าหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
2. ก ากบัดูแลติดตามการด าเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
3. ให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและความสามารถในการ

แข่งขนักบัตลาดเพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
4. ส่งเสริม สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม อยา่งเท่าเทียม 

และเป็นธรรม 
5. เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีสอบทานระบบควบคุมภายใน ระบบความเส่ียง รายงานทาง

การเงิน  ผูส้อบบญัชี  ตลอดจนการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษทัฯ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

6. ใหค้  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นการส่งเสริมการปฏิบติังานตามขอ้ก าหนดของทางการ และมาตรฐานการบญัชี 
เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ 

7.  เป็นประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหนา้ท่ีสรรหากรรมการท่ีมีคุณสมบติัและก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง อยา่งเป็นธรรมและ
เหมาะสม  

  
 

 
 
 
 

                  2544 - 2550             - กรรมการ โครงการปริญญาตรี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ: 
บริษทัยอ่ย 
บริษทัจดทะเบียน 
 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

 
ไม่มี 
จ านวน 1 แห่ง 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี 
จ านวน  1 แห่ง 
รองศาสตราจารย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

การเขา้ร่วมประชุม (คร้ัง) ปี 2557                 ปี 2556  

คณะกรรมการบริษทั 12/13 12/12     
คณะกรรมการตรวจสอบ            6/ 6   5/ 5       
คณะกรรมการสรรหาและ                    
ก าหนดค่าตอบแทน 
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
 

 4/ 4                         3/ 3 
 
 1/ 1                         1/ 1 

 

  รายนามและประวติัโดยสงัเขปของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 

จ านวน 4 ของ 10 หนา้ 
 

ผลงำนในระหว่ำงด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  
1. ร่วมก าหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
2. ก ากบัดูแลติดตามการด าเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
3. ให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและความสามารถในการ

แข่งขนักบัตลาดเพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
4. ส่งเสริม สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม อยา่งเท่าเทียม 

และเป็นธรรม 
5. เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีสอบทานระบบควบคุมภายใน ระบบความเส่ียง รายงานทาง

การเงิน  ผูส้อบบญัชี  ตลอดจนการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษทัฯ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

6. ใหค้  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นการส่งเสริมการปฏิบติังานตามขอ้ก าหนดของทางการ และมาตรฐานการบญัชี 
เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ 

7.  เป็นประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหนา้ท่ีสรรหากรรมการท่ีมีคุณสมบติัและก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง อยา่งเป็นธรรมและ
เหมาะสม  

  
 

 
 
 
 

                  2544 - 2550             - กรรมการ โครงการปริญญาตรี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ: 
บริษทัยอ่ย 
บริษทัจดทะเบียน 
 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

 
ไม่มี 
จ านวน 1 แห่ง 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี 
จ านวน  1 แห่ง 
รองศาสตราจารย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

การเขา้ร่วมประชุม (คร้ัง) ปี 2557                 ปี 2556  

คณะกรรมการบริษทั 12/13 12/12     
คณะกรรมการตรวจสอบ            6/ 6   5/ 5       
คณะกรรมการสรรหาและ                    
ก าหนดค่าตอบแทน 
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
 

 4/ 4                         3/ 3 
 
 1/ 1                         1/ 1 
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  รายนามและประวติัโดยสงัเขปของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 

จ านวน 5 ของ 10 หนา้ 
 

  คุณสมบัตเิพิม่เตมิส ำหรับกรรมกำรอสิระทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือ 
(การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ   
 ในช่วง 2 ท่ีผา่นมา) 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษา 
ท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

  ไม่เป็น   ไม่เป็น 

2.  ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ  (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)   ไม่เป็น   ไม่เป็น 
3.  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีได้
อยา่งเป็นอิสระ 

 ไม่มี  ไม่มี 

4.  มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั  ไม่มี  ไม่มี 
 
 

ประวตักิำรท ำผดิกฎหมำยในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั คุณสมบัต ิ
1.  การถูกพิพากษาวา่มีการกระท าผิดทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา  ไม่มี  ไม่มี 
2.  การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์  ไม่มี  ไม่มี 
3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษา
ใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายหรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

 ไม่มี  ไม่มี 

 
  กำรม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในทุกระเบียบวำระทีพ่จิำรณำในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2558:  มี  

 เป็นกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการเน่ืองจากพน้ต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
 วาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
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  รายนามและประวติัโดยสงัเขปของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 

จ านวน 6 ของ 10 หนา้ 
 

ช่ือ-นามสกลุ                             : นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง 
อาย ุ : 62 ปี 
สญัชาติ                    : ไทย 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอ         : กรรมการ 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว    : 
ระหวา่งผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

ต าแหน่งปัจจุบนั                      : 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ          : 

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
7 ปี 3 เดือน  
(เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 12 กนัยายน 2550 ถึง  31 ธนัวาคม 2557) 

สดัส่วนการถือหุน้ (%)            : 
 
วฒิุการศึกษา                            : 

จ านวน 31,679,999 หุน้ รวมบุคคลตามมาตรา 258 
(คิดเป็นร้อยละ 19.55 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 
- วศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวติัการอบรม                     : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) ดงัน้ี 
1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 68/2008 
2. หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive program (ACEP) รุ่นท่ี 14/2015 
    (ณ 20 กมุภาพนัธ์ 2558) 

ประสบการณ์ปัจจุบนั : 
                  2557 – ปัจจุบนั 
                  2556 – ปัจจุบนั 
                  2550 – ปัจจุบนั 
                  2550 – ปัจจุบนั 
                  2549 – ปัจจุบนั 
                  2548 – ปัจจุบนั 
ประสบการณ์ในอดีต : 
                  2556  
                  2555 – 2556 
                  2550 - 2555 
                  2547 – 2551 
                  2546 – 2551          
                  2544 – 2551 
                  2536 -  2551 
                  2531 – 2551 
                  2544 - 2550   
                  2547 - 2549          
                
                   

 
- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. ผลธญัญะ  
- กรรมการ/ประธานกรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม 
- กรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 
- กรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co., Ltd. 
-  กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 
- กรรมการ Aegle Alliance Pte. Ltd. 
 
-  รองประธานกรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 
- ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
- กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ผลธญัญะ 
- กรรมการ บจก. พีดีซี ซพัพลาย 
- กรรมการ บจก. พีดีเอ ซพัพลาย/ บจก.พีดีอาร์ ซพัพลาย 
- กรรมการ บจก. พาลาเดียม อินเตอร์เทรด 
- กรรมการ บจก. พีดี โปรเกรส 
- กรรมการ บจก. เพอซนัแนล เซฟต้ี 
- กรรมการผูจ้ดัการ บจก. พีดีเอส อินเตอร์แนชชนัแนล (ประเทศไทย) 
- ประธานกรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co., Ltd. 
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  รายนามและประวติัโดยสงัเขปของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 

จ านวน 7 ของ 10 หนา้ 
 

ผลงำนในระหว่ำงด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  
1. ร่วมก าหนดนโยบาย วสิยัทศัน์  พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
2. ก ากบัดูแลติดตามการด าเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
3. ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและความสามารถในการแข่งขนั 
      กบัตลาด เพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
4. ส่งเสริม สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม อยา่งเท่าเทียมและ 
      เป็นธรรม 
5. ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรม/จรรยาบรรณ 
      ธุรกิจของบริษทัและร่วมเสนอแนะแนวทางปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
6.  เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ก าหนดนโยบายบริหารความส่ียง กลยทุธ์ การก ากบัดูแล ตลอดจนทบทวน 
     ความเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียงในภาพรวมองคก์ร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ: 
บริษทัยอ่ย 
บริษทัจดทะเบียน 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

 
กรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม 
ไม่มี 
- กรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co., Ltd. 
- กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 
- กรรมการ Aegle Alliance Pte. Ltd. 

การเขา้ร่วมประชุม (คร้ัง)   ปี 2557                    ปี 2556  

คณะกรรมการบริษทั 12/13                      12/12     
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี            

9/ 9 12/12     
1/ 1                        1/ 1 
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จ านวน 7 ของ 10 หนา้ 
 

ผลงำนในระหว่ำงด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  
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     ความเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียงในภาพรวมองคก์ร 
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กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

 
กรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม 
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- กรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co., Ltd. 
- กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 
- กรรมการ Aegle Alliance Pte. Ltd. 
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จ านวน 8 ของ 10 หนา้ 
 

  คุณสมบัตเิพิม่เตมิส ำหรับกรรมกำรอสิระทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือ 
(การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ   
 ในช่วง 2 ท่ีผา่นมา) 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษา 
ท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

  ไม่เป็น   ไม่เป็น 

2.  ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ  (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)   ไม่เป็น   ไม่เป็น 
3.  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีได้
อยา่งเป็นอิสระ 

 ไม่มี  ไม่มี 

4.  มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั  ไม่มี  ไม่มี 
 
 

ประวตักิำรท ำผดิกฎหมำยในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั คุณสมบัต ิ
1.  การถูกพิพากษาวา่มีการกระท าผิดทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา  ไม่มี  ไม่มี 
2.  การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์  ไม่มี  ไม่มี 
3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษา
ใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายหรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

 ไม่มี  ไม่มี 

 
  กำรม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในทุกระเบียบวำระทีพ่จิำรณำในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2558:  มี  

 เป็นกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการเน่ืองจากพน้ต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
 วาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
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จ านวน 9 ของ 10 หนา้ 
 

คุณสมบัตขิองกรรมกำรอสิระ (Independent Director) 
 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ”  เท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมายถึง กรรมการท่ีมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผู ้
มีอ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค า
ขออนุญาตต่อส านกังาน ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ี
ปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็น ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่
สมรส พ่ีน้อง และบุตร  รวมทั้ งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั และเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบ
บญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ  การ 

เช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการ
รับหรือใหกู้ย้มื ค  ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้ผูข้อ
อนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาต
หรือตั้งแต่ยีสิ่บลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่  ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณ
มูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
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จ านวน 10 ของ 10 หนา้ 
 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการ
ทางวชิาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาต
ต่อส านกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ   ผูถื้อหุ้น
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือ บริษทัยอ่ย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผูข้ออนุญาต 
ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระ
อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ  บริษทั โดยมีการตดัสินใจใน
รูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้
 
ความในวรรคหน่ึงตามขอ้ 2, 4, 5 และขอ้ 6 ในส่วนท่ีก าหนดให้พิจารณาคุณสมบติัของกรรมการอิสระของผูข้อ

อนุญาตในช่วงสองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน ใหใ้ชบ้งัคบักบัค าขออนุญาตท่ียืน่ต่อส านกังานตั้งแต่วนัท่ี  
1 กรกฎาคม 2553 เป็นตน้ไป 

 
 
 
 
 
 


