
ประวติักรรมการ 

1. นายประยรู พลพิพฒันพงศ ์

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (ประธานกรรมการบริษทั) 

อาย ุ 86 ปี 

การศึกษา วชิาการบญัชี 

คุณวฒิุอ่ืน ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP-15/2547 

ประสบการณ์การทาํงาน ประธานกรรมการและกรรมการผูมี้อาํนาจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่น

ฟดูส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบนั                                                           

ประธานกรรมการ บจก.อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-21 

ธ.ค. 2558 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน                                               

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ บจก.ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด ์ดราย – พ.ค. 2560 -ปัจจุบนั 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /             

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2562 คณะกรรมการบริษทั  6 / 6 คร้ัง                                                                                

คณะกรรมการบริหาร  7 / 7 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2531, 32 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2562 306,517 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. นายประภาส พลพิพฒันพงศ ์

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (ประธานกรรมการบริหาร,ประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง) 

อาย ุ 71 ปี 

การศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP-8/2547 

ประสบการณ์การทาํงาน กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-31 

ธ.ค.2558                                                                                              

ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ ตั้งแต่ 1 ม.ค.

2559-ปัจจุบนั                                                                                 

กรรมการผูมี้อาํนาจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-

ปัจจุบนั                                                                                             

กรรมการ บจก.อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-21 ธ.ค. 2558 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน                                              

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /              

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2562 คณะกรรมการบริษทั  6 / 6  คร้ัง                                                                                

คณะกรรมการบริหาร  7 / 7 คร้ัง                                                                                

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2 / 2  คร้ัง                                                     

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  3 / 3 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2531, 32 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ  31 ธ.ค. 2562 ส่วนตวั     9,102,800 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ  2.39                                                               

คู่สมรส             -        หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ     -                                                             

รวม          9,102,800 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ  2.39 

 

 

 

 

 

 

 



3. นายองักรู พลพิพฒันพงศ ์

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (กรรมการผูจ้ดัการ) 

อาย ุ 50 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ -  มหาวทิยาลยัโคโลราโด, สหรัฐอเมริกา                                                        

ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ - มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP-12/2547, UFS-10/2548  

ประสบการณ์การทาํงาน กรรมการบริหารและผจก.ฝ่ายการตลาด บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์                                   

ตั้งแต่ 27 เม.ย.2543-ปัจจุบนั                                                                                     

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ตั้งแต่ 1 ก.พ.

2550-31 ธ.ค.2558                                                                          

กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการผูมี้อาํนาจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ 

ตั้งแต่ 1 ม.ค.2559-ปัจจุบนั                                                                                                                                          

กรรมการผูมี้อาํนาจ บจก.อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-21 

ธ.ค. 2558 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน                                                      

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /                         

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2562 คณะกรรมการบริษทั  6 / 6 คร้ัง                                                                              

คณะกรรมการบริหาร  7 / 7 คร้ัง                                              

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2 คร้ัง                                                                                   

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 3 / 3 คร้ัง                                                                 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  3 / 3 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 27 เมษายน 2543, 20 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2562 ส่วนตวั     3,702,600 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.97                                                                       

คู่สมรส       181,500 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ  0.05                                                                  

บุตร            363,000 หุน้  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10                                                                  

รวม         4,247,100 หุน้  หรือคิดเป็นร้อยละ  1.11 



 

 

 

 

 

4. นายหลาน มู่ ชิว 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

อาย ุ 72 ปี 

การศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน กรรมการ บมจ.เชียงใหมโ่ฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบนั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน                                                       

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /                      

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2562 คณะกรรมการบริษทั  4 / 6 คร้ัง                                                     

คณะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร   1 / 1 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2531, 32 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2562 ส่วนตวั    18,886,724 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.96                                                             

คู่สมรส      5,144,106 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.35                                                                 

รวม         24,030,830 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ  6.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. นายอาํนวย ยศสุข 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) 

อาย ุ 83 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเกษตร-มหาวทิยาลยัอริโซนา, 

สหรัฐอเมริกา                                                                                    

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

คุณวฒิุอ่ืน ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP-15/2547 

ประสบการณ์การทาํงาน รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงสาธารณสุข (2524-2526)                                                         

รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการคลงั (2526-2528)                                                          

รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงพาณิชย ์(2528-2529)                                                                     

ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี (2531-2533)                                                                                     

รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการต่างประเทศ (2533)                                                          

กรรมการอิสระ บมจ. เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 12 มี.ค.2536-

ปัจจุบนั 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน                                                      

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ประธานกรรมการ บจก.พิริยพลู อินเตอร์เนชัน่แนล (2529-ปัจจุบนั)                                                                                   

นายกสภามหาวทิยาลยัแม่โจ ้(2542-ปัจจุบนั) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /                           

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2562 คณะกรรมการบริษทั  6 / 6  คร้ัง                                                                                    

คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  คร้ัง                                                                            

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2 / 2  คร้ัง   

คณะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร  1 / 1 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 12 มีนาคม 2536, 27 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2562 667,920 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18 

 

 

 

 

 



6. นายอาํพล  รวยฟพูนัธ์ 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 

อาย ุ 51 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, การเงิน-มหาวทิยาลยัคอร์แนล, 

สหรัฐอเมริกา                                                                                 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ – มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน ผจก.ฝ่ายบริหารความเส่ียง บจก.จีอี แคปปิตอล (2537-2539)                                              

กรรมการอิสระ บมจ.เชียงใหมโ่ฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 26 เม.ย.2549-

ปัจจุบนั 

กรรมการ บมจ.อมรินทร์พร้ินติ้งแอนดพ์บัลิชช่ิง (2556-2560) 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน กรรมการ บมจ.อมรินทร์พร้ินติ้งแอนดพ์บัลิชช่ิง (2556-2560) 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน                                                         

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการบริหาร บจก.ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์ (2543-ปัจจุบนั) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /                     

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2562 คณะกรรมการบริษทั  6 / 6 คร้ัง                                                                                      

คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  คร้ัง                                                                            

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2 / 2  คร้ัง                                                      

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 3 / 3 คร้ัง                                   

คณะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 1 / 1 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 26 เมษายน 2549, 14  ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2562 71,874 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 

    

 

 

 

 

 

 

 



7. ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล          

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ และประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

อาย ุ 49 ปี 

การศึกษา ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ – มหาวทิยาลยัโนวาเซา้อีสเทิร์น, 

สหรัฐอเมริกา                                                                                  

ปริญญาเอก ครุศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั                                                                 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ – มหาวทิยาลยัอินเดียนาโพลีส,สหรัฐอเมริกา 

ปริญญาโท บญัชี-มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์                                                                    

ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ – จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน อาจารยป์ระจาํ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย เร่ิม 1 มิ.ย. 2548-ปัจจุบนั                                                                                                                                                                             

ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตออนไลน์                                          

เร่ิม 28 ก.ย. 2555-ปัจจุบนั                                                                                            

กรรมการอิสระ-บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ ตั้งแต่ 30 ม.ย.2553-

ปัจจุบนั 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน                                                        

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /                               

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2562 คณะกรรมการบริษทั  6 / 6 คร้ัง                                                                                   

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 3 / 3 คร้ัง                                    

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 3 / 3 คร้ัง                                     

คณะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 1 / 1 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 30 เมษายน 2553, 10 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2562 ไม่มี 

 

 

 

 

 

 



8. น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม  

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 

อาย ุ 51 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท-บริหาร-สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ปริญญาตรี-วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต (อุตสาหการ)-จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP.67/2550, AACP.26/2560 

ประสบการณ์การทาํงาน กรรมการผูมี้อาํนาจและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน-

บมจ.มัน่คงเคหะการ (2533-2558)                        

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน                                                        

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการผูมี้อาํนาจ-บจก.สามคัคีซีเมนต ์

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /                               

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2562 คณะกรรมการบริษทั  6 / 6  คร้ัง                                                                                    

คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  คร้ัง                                             

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2 คร้ัง                                         

คณะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 1 / 1 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 26 เมษายน 2559, 4 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2562 ไม่มี 
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