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ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5  
 

การมส่ีวนได้เสียในวาระที่พจิารณาในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 :  
 วาระท่ี 6. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ-ช่ือสกลุ : นายนพดล  ธีระบุตรวงศก์ุล  
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ   

และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
อาย ุ  : : 51  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ              10 ปี 3 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 
สดัส่วนในการถือหุน้   
(ณ 31 ธนัวาคม 2560) 

: 30,000 หุน้ (รวมบุคคลตามมาตรา 285) 
คิดเป็นร้อยละ  0.01 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ท่ีอยู ่ : 21/51 หมู่ท่ี 2 ถ.พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชนั กรุงเทพฯ 10170     
วฒิุการศึกษา                              : -วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน)   University of Colorado at  Denver 

- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 4570 

ประวติัการฝึกอบรม                       : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
- Audit Committee Forum "New Auditor’s Report: What is it for you?” 
- หลกัสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นท่ี 3/2012 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 68/2008  
- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 23/2008 

ประวติัการท างาน : 2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธญัญะ 
  2559 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
        2550 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธญัญะ 
        2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดสัทรี 
        2550 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี 
  2556 - 2557 กรรมการตรวจสอบ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชัน่ 
  2554 - 2556 กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดสัทรี 
  2548 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนตน์ครหลวง 
    

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
Auditors’ Name Auditor’s Profile 

Experience: 
 January 1,1992 to December 30, 2000: Worked with KPMG - Bangkok providing auditing 

and advisory services to various multinational companies 
4. นำยวิชัย รุจิตำนนท์  
Mr.Vichai Ruchitanont 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
ทะเบียนเลขท่ี  4054 

Email address: vichai@crowehorwath-ans.com  
Education and qualification: 
 Certified Public Accountant of Thailand 
 SEC Authorized Auditor 
 Member of the Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP) 
 MBA, Thammasat University  
 BBA in Accounting, Thammasat University 
 LLB from Sukothai Thammathirat Open University 
Experience: 
 Senior Audit Partner of ANS Audit Co., Ltd. since 2001 
 Finance and Accounting Director , Corporate Planning Director at DATA IT & 

ComputeTech Group. 
 Finance and Accounting Manager at Kangwal Textiles Co., Ltd. 
 Senior Auditor at SGV Na Thalang Co., Ltd. 

5. นำยยุทธพงษ์ เช้ือเมืองพำน  
Mr. Yuttapong  
Chuamuangpan 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
ทะเบียนเลขท่ี  9445 
 

Email address: yuttapong@crowehorwath-ans.com  
Education and qualification: 
 Certified Public Accountant of Thailand  
 Member of The Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP)  
 Master degree in accounting, MAP from Thammasat University  
 BBA in accounting from Ramkhamhaeng University 
 Bachelor degree in business economics from Sukhothai Thammathirat Open University 
 SEC Authorized Auditor 
Experience: 
 Mr. Yuttapong has been working in Audit practice for 11 years at ANS Audit Co., Ltd. 
       He serves the audit service to various local clients including the publicly interest entities 

6.  นำงสำวพชัรี ศิริวงษ์ศิลป์ 
Ms.  Patcharee Siriwongsin 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
ทะเบียนเลขท่ี  9037 

Email address: patcharee@crowehorwath-ans.com 
Education and qualification 
 Certified Public Accountant of Thailand  
 SEC Authorized Auditor 
 Member of The Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP) 
 Bachelor's Degree Program in Business Administration of Accounting, from Thammasat University 
Experience: 
 Ms. Patcharee started her audit profession at KPMG Thailand in 2001. After working with 

KPMG for 7 years as an assistant manager, she joined ANS Audit Co., Ltd. 
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ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5  
 

การมส่ีวนได้เสียในวาระที่พจิารณาในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 :   
 วาระท่ี 6. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ-ช่ือสกลุ : นายสนัติ เนียมนิล   
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ  : : 49  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ              1 ปี 8 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 
สดัส่วนในการถือหุน้          
(ณ 31 ธนัวาคม 2560) 

: ไม่มี 

ท่ีอยู ่ : 99/719 หมู่ 8 ต าบลบางรักพฒันา อ าเภอบางบวัทอง จ.นนทบุรี 11110 
วฒิุการศึกษา                              : - นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ทนายความผูไ้ดรั้บใบอนุญาต เลขท่ี 995/2537 
ประวติัการฝึกอบรม                       : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 80/2552 
ประวติัการท างาน : 2559 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ.ผลธญัญะ 
  2558 – ปัจจุบนั ทนายความประจ า บริษทั บี แอนด ์พี ลอว ์จ ากดั 
  2552 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ   

บมจ.ซงัโกะ ไดคาซต้ิง (ประเทศไทย) 
        2546 – 2558   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอนก แอคโลเคท จ ากดั 
        2547 – 2558  หุน้ส่วนและทนายความ บริษทั ส านกังานกฎหมาย เอนก 

แอนด ์อะโซซิเอทส์ จ ากดั 
        2546 – 2556  กรรมการ บริษทั ยเูซ็นแอร์ แอนด ์ซี เซอร์วิส แมเนจเมน้ท ์

(ประเทศไทย) จ ากดั 
  2538 – 2546  ทนายความ บริษทั ส านกังานกฎหมาย เอนก แอนด ์ 

อะโซซิเอทส์ จ ากดั 
    

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
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ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5  
 

การมส่ีวนได้เสียในวาระที่พจิารณาในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 :   
 วาระท่ี 5. พิจารณากรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการเน่ืองจากพน้ต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
 วาระท่ี 6. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

ช่ือ-ช่ือสกลุ : ดร. พลัลภา เรืองรอง  
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ  : : 64  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ              3 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 
สดัส่วนในการถือหุน้          
(ณ 31 ธนัวาคม 2560) 

: ไม่มี 

ท่ีอยู ่ : 699 ซอยลาดพร้าว 62 ถนนลาดพร้าว แขวงและเขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
วฒิุการศึกษา                              : - 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 

ประวติัการฝึกอบรม                       : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 17/2545 

ประวติัการท างาน : 2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 
  2560 – ปัจจุบนั คณะท างานก ากบัติดตามการแกไ้ขปัญหารัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
  2559 – ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการประเมินผลงาน

รัฐวิสาหกิจ 
  2559 – ปัจจุบนั ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ

ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
  2556 - 2559 อนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงาน

รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
  2551 - 2557 กรรมการก ากบักิจการพลงังานดา้นเศรษฐศาสตร์ 
  2549 - 2551 ผูอ้  านวยการส านกัพฒันารัฐวิสาหกิจ นกัวิชาการคลงั ระดบั 9 

ส านกังานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลงั 

  2549 - 2550 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
  2546 - 2551 กรรมการ บจก. ผลิตไฟฟ้าและน ้าเยน็ 
  2544 - 2546 กรรมการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก  
  2543 - 2547 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5  
 

การมส่ีวนได้เสียในวาระที่พจิารณาในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 :   
 วาระท่ี 6. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ-ช่ือสกลุ : นายสนัติ เนียมนิล   
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ  : : 49  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ              1 ปี 8 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 
สดัส่วนในการถือหุน้          
(ณ 31 ธนัวาคม 2560) 

: ไม่มี 

ท่ีอยู ่ : 99/719 หมู่ 8 ต าบลบางรักพฒันา อ าเภอบางบวัทอง จ.นนทบุรี 11110 
วฒิุการศึกษา                              : - นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ทนายความผูไ้ดรั้บใบอนุญาต เลขท่ี 995/2537 
ประวติัการฝึกอบรม                       : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 80/2552 
ประวติัการท างาน : 2559 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ.ผลธญัญะ 
  2558 – ปัจจุบนั ทนายความประจ า บริษทั บี แอนด ์พี ลอว ์จ ากดั 
  2552 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ   

บมจ.ซงัโกะ ไดคาซต้ิง (ประเทศไทย) 
        2546 – 2558   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอนก แอคโลเคท จ ากดั 
        2547 – 2558  หุน้ส่วนและทนายความ บริษทั ส านกังานกฎหมาย เอนก 

แอนด ์อะโซซิเอทส์ จ ากดั 
        2546 – 2556  กรรมการ บริษทั ยเูซ็นแอร์ แอนด ์ซี เซอร์วิส แมเนจเมน้ท ์

(ประเทศไทย) จ ากดั 
  2538 – 2546  ทนายความ บริษทั ส านกังานกฎหมาย เอนก แอนด ์ 

อะโซซิเอทส์ จ ากดั 
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ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม โปรดน าหนังสือฉบับนีม้าแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 
Enclosure 6 

 

Pages 1 of total 6 Pages

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B) 

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น............................... เขียนท่ี................................................................................... 
Shareholder’s Registration No.  Written at 
 วนัท่ี..............เดือน................................พ.ศ....................                 
                         Date             Month  Year 
      

(1)    ขา้พเจา้……………......................................................................................................... ........สญัชาติ................................................................           
         I/We                            Nationality     
         อยูบ่า้นเลขท่ี........................................ถนน........................................... ................ต  าบล/แขวง...........................................................................  
         Address                       Road            Sub-District                  
       อ  าเภอ/เขต.....................................................................................จงัหวดั.......................................................ไปรษณีย.์...................... .................. 
        District     Province               Postal Code 
 

(2)    เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั  ผลธญัญะ  จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)  
         being a shareholder of  Phol Dhanya  Public Company Limited (“The Company”) 
 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม..........................................หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................................เสียง ดงัน้ี  
holding the total amount of shares  and are entitled to vote equal to votes as follows:  
 

ห้นสามญั.............................................................หุ้น        ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสียง  
Ordinary share      shares    and are entitled to vote equal to            votes  

 

หุ้นบุริมสิทธิ........................................................หุ้น        ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................เสียง  
   Preferred share     shares   and are entitled to vote equal to           votes   
  

(3)    ขอมอบฉนัทะให/้hereby appoint 
1. ผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ (The proxy holder of shareholder)  

          ช่ือ (name)................................................................................................................อาย ุ(age)...................................................ปี (years)  
อยูบ่า้นเลขท่ี...........................ถนน (Road)............................................................ต  าบล/แขวง (Tambol/Khwaeng)................................................... 
อ าเภอ (Amphur/Khet).............................................จงัหวดั (Province).......................................รหสัไปรษณีย ์(Postal Code).........................หรือ/or 

                   2.  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561  ในวนัจนัทร์ท่ี 30 เมษายน 2561 เวลา  14.00  นาฬิกา   ณ สถานท่ีตั้งบริษทัฯ  ห้องประชุมชั้น  3  เลขท่ี  1/11  
ถนนล าลูกกา ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 

1. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล            อาย ุ51 ปี ท่ีอยู:่  21/51 หมู่ท่ี 2 ถ.พทุธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชนั กรุงเทพฯ 10170 
 Mr. Noppadol Dheerabutrvongkul     age 51 years    address: 21/51 M.2 Phutamonthon 1, Bangramad, Talingchan, Bangkok   10170 

2. นายสนัติ เนียมนิล       อาย ุ49 ปี        ท่ีอยู:่  99/719 หมู่ 8 ต.บางรักพฒันา อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี 11110  
  Mr. Santi Niamnil         age 49 years    address: 99/719 M.8, Bang Rak Phatthana, Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 3. ดร.พลัลภา เรืองรอง       อาย ุ64 ปี        ท่ีอยู:่   699 ซอยลาดพร้าว 62 แขวงและเขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
Dr. Pallapa Ruangrong                        age 64 years     address:   699 Soi Lad Phrao 62 , Wang Thonglang, Wang Thong Lang,                                             

Bangkok 10310 
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ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5  
 

การมส่ีวนได้เสียในวาระที่พจิารณาในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 :   
 วาระท่ี 5. พิจารณากรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการเน่ืองจากพน้ต าแหน่งตามก าหนดวาระ
 วาระท่ี 6. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

ช่ือ-ช่ือสกลุ : ดร. พลัลภา เรืองรอง  
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ  : : 64  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ              3 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 
สดัส่วนในการถือหุน้          
(ณ 31 ธนัวาคม 2560) 

: ไม่มี 

ท่ีอยู ่ : 699 ซอยลาดพร้าว 62 ถนนลาดพร้าว แขวงและเขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
วฒิุการศึกษา                              : - 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 

ประวติัการฝึกอบรม                       : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 17/2545 

ประวติัการท างาน : 2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 
  2560 – ปัจจุบนั คณะท างานก ากบัติดตามการแกไ้ขปัญหารัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
  2559 – ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการประเมินผลงาน

รัฐวิสาหกิจ 
  2559 – ปัจจุบนั ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ

ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
  2556 - 2559 อนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงาน

รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
  2551 - 2557 กรรมการก ากบักิจการพลงังานดา้นเศรษฐศาสตร์ 
  2549 - 2551 ผูอ้  านวยการส านกัพฒันารัฐวิสาหกิจ นกัวิชาการคลงั ระดบั 9 

ส านกังานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลงั 

  2549 - 2550 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
  2546 - 2551 กรรมการ บจก. ผลิตไฟฟ้าและน ้าเยน็ 
  2544 - 2546 กรรมการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก  
  2543 - 2547 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5


