
                                                                                                                                                                                 
ประกอบการพจิารณาในวาระที ่4 

พจิารณาอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
รายนามและประวตัิกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 
 
 

           

 

1. นายองักูร  พลพพิฒันพงศ์ 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (กรรมการผูจ้ดัการ, กรรมการผูมี้อ านาจ) 

อาย ุ 48 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ -  มหาวทิยาลยัโคโลราโด, สหรัฐอเมริกา                                                        
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ - มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

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

ประสบการณ์การท างาน กรรมการบริหาร และผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ ตั้งแต่ 27 เม.ย. 
2543-ปัจจุบนั                                                                                                                                           
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2550 – 31 ธ.ค. 2558                   
กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการผูมี้อ  านาจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ ตั้งแต่ 1 ม.ค.
2559-ปัจจุบนั                                                                                                                           
เลขานุการบริษทั บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ ตั้งแต่ 28 ก.พ. 2551 – 31 ธ.ค. 2558     
กรรมการผูมี้อ  านาจ บจก.อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง ตั้งแต่ 6 มิ.ย. 2546 – 21 ธ.ค. 2558                                                                                                                                                   

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน - ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) - ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /  กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั - ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2560 คณะกรรมการบริษทั  6 / 6 คร้ัง                                                                                   
คณะกรรมการบริหาร  4 / 4 คร้ัง                                                                               
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2 คร้ัง                                      
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 2 / 2 คร้ัง                                                                    
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  2 / 2 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 27 เมษายน 2543, 18 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2560 4,247,100 หุน้  หรือคิดเป็นร้อยละ  1.11 

ขอ้มูลอ่ืน ๆ 
-ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา 
-ไม่มีการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 



               

 

 

 

                                                                                      
รายนามและประวตัิกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 

2. นายหลาน มู่ ชิว 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
อาย ุ 70 ปี 
การศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน กรรมการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบนั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน - ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)  - ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /  กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั - ไม่มี 
การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2560 คณะกรรมการบริษทั  4 / 6 คร้ัง  

คณะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร   1 / 1 คร้ัง 
วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2531, 30 ปี 
การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2560 24,030,830 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ  6.30 
ขอ้มูลอ่ืน ๆ 
-ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา 
-ไม่มีการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           
รายนามและประวตัิบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการที่เป็นอสิระ 
 

 

 

3. นายอ าพล  รวยฟูพนัธ์ 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 
อาย ุ 49 ปี 
การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, การเงิน-มหาวทิยาลยัคอร์แนล, สหรัฐอเมริกา                                                                                 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ – มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน ผจก.ฝ่ายบริหารความเส่ียง บจก.จีอี แคปปิตอล (2537-2539)                                              

กรรมการอิสระ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 26 เม.ย.2549-ปัจจุบนั 
กรรมการ บมจ.อมรินทร์พร้ินติ้งแอนดพ์บัลิชช่ิง (2556-2560) 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน - กรรมการ บมจ.อมรินทร์พร้ินติง้แอนดพ์บัลิชช่ิง (2556-2560) 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) - กรรมการบริหาร บจก.ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์ (2543-ปัจจุบนั) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /  กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั - ไม่มี 
การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2560 คณะกรรมการบริษทั  6 / 6 คร้ัง                                                                                   

คณะกรรมการตรวจสอบ  5 / 5  คร้ัง                                                                          
คณะกรรมการ  สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2 / 2  คร้ัง                                            
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 1 / 2 คร้ัง                                                                
คณะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 1 / 1 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 26 เมษายน 2549, 12  ปี 
การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2560 71,874 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 
ขอ้มูลอ่ืน ๆ 
-ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา 
ในรอบ 2 ปีท่ีผา่นมา 
-ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนกังาน ลูกจา้ง ท่ีปรึกษาท่ี ไดรั้บเงินเดือนประจ ากบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม หรือนิติบุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  
-ไม่เป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
-ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมี
ผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                      
นิยามกรรมการอสิระ 
บริษทัฯก าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ  ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยยดึหลกัแนวปฏิบติัท่ีดีในการก ากบัดูแลกิจการ  ดงัน้ี 

 ไม่ถือหุน้เกินร้อยละ 0.50 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งน้ีใหน้บัรวมถึงหุน้ท่ี
ถืออยูโ่ดยผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย เข้มกว่าข้อก าหนดของ กลต. ทีก่ าหนดไว้ไม่เกนิ ร้อยละ 1.0 

 เป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 บริษทั เข้มกว่าข้อก าหนดของ กลต. ทีก่ าหนดไว้ไม่เกนิ 5 บริษัท 

 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง  พนกังาน  ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือมีอ านาจควบคุมใน
บริษทั  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือบริษทัท่ีผูถื้อหุน้รายใหญ่เขา้ไปถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้ม เกินกวา่
ร้อยละ 5 ของทุนช าระแลว้  หรือเป็นบุคคลท่ีมีความขดัแยง้  โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์  หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา  คู่สมรส  พ่ี
นอ้ง  และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร  ของผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  ผูมี้อ  านาจควบคุม  หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้
เป็นผูบ้ริหาร  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  หรือบริษทัยอ่ย 

 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการ
ขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระ  และไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งอิสระเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานของบริษทั 

 ไม่มีผลประโยชน์  หรือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มในดา้นการเงิน และการบริหารงานในบริษทั  บริษทัยอ่ย  บริษทั
ร่วม  หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 เป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายใหเ้ท่าเทียมกนั 

 สามารถดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษทักบัผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือบริษทัอ่ืนซ่ึงมีผูบ้ริหาร  
หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่กลุ่มเดียวกนั 

 สามารถเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการ  เพ่ือตดัสินใจในประเดน็ท่ีส าคญัของบริษทั 

 เป็นบุคคลท่ีมีความรู้  ความสามารถ  ทกัษะ  ความเช่ียวชาญ  ประสบการณ์  ตลอดจนภาวะผูน้ าและวสิยัทศัน์ท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

 

 

 


