
โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1. นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
2. นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
3. นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
4. นายหลาน  มู่  ชิว กรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
5. นายอ านวย  ยศสุข กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
6. นายอ าพล  รวยฟูพนัธ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
7. ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
8. น.ส. ชุติมา  ตั้งมติธรรม กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
โดยมี  นายเทวินทร์  รุ่งรัตนพิทกัษ ์ เป็นเลขานุการบริษทัฯ 

 

 

คณะกรรมการบริหาร ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 
1.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
2.  นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
3.  นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
โดยมี  นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 
1.  นายอ านวย  ยศสุข ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
2. นายอ าพล  รวยฟูพนัธ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
3. น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
โดยมีนายวีระวฒัน์  สกลุมีฤทธ์ิ  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 



คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายอ านวย  ยศสุข ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
2.  นายอ าพล  รวยฟูพนัธ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
3.  น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
3.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
4.  นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
โดยมีนายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการฯ และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน 

 

 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 
1.  ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
2.  นายอ าพล  รวยฟูพนัธ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
3.  นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
4. นายเทวนิทร์  รุ่งรัตนพิทกัษ ์ กรรมการ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 
5.  นายศกัดา  พิมเมือง กรรมการ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
โดยมีนายศกัดา  พิมเมือง  เป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 
1.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
2.  นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
3.  ดร.ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
4.  นายเทวนิทร์  รุ่งรัตนพิทกัษ ์ กรรมการ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 
5.  นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์ กรรมการ ท่ีปรึกษากฎหมาย 
6.  นายศกัดา  พิมเมือง กรรมการ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

โดยมีนายศกัดา  พิมเมือง  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

 

 



ผูบ้ริหาร ตามค านิยามของ กลต. 
 

ช่ือ-ช่ือสกลุ ต าแหน่ง วฒิุการศึกษา 
1.นายประยรู พลพิพฒันพงศ ์ ประธานกรรมการบริษทั วชิาการบญัชี 
2.นายประภาส พลพิพฒันพงศ ์ ประธานกรรมการบริหาร มธัยมศึกษาตอนปลาย 
3.นายองักรู พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
4.นายเทวนิทร์  รุ่งรัตนพิทกัษ ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน (CFO) 

และเลขานุการบริษทั 
ปริญญาโทบริหารการเงิน 

5.น.ส. วริศรา  เก่งการคา้ ผูจ้ดัการทัว่ไป และรักษาการ
ผูจ้ดัการฝ่ายส านกังานโรงงาน 2 

ประกาศนียบตัรชั้นสูง  

6.น.ส. ปิยะลกัษณ์  เช้ือผูดี้ ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 1 ปริญญาตรีวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารอาหาร 

7.นายธรรมรัตณ์  เจริญสันติ ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 2 ปริญญาตรี วศิวกรรมเคร่ืองกล  
ปริญญาโท-Agro Industry 
Management 

8.นายสายรุ้ง  บุญตอม ผูจ้ดัการฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ปริญญาตรี เกษตรศึกษา       
(พืชสวน) 

9.นายศกัดา  พิมเมือง ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี (สมุห์บญัชี) ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
ปริญญาตรีบญัชี 

 

 


