
รายนามและประวตัิกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 

เพ่ือประกอบการพจิารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 วาระที ่5 

พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

            

นายประยูร  พลพพิฒันพงศ์ 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (ประธานกรรมการบริษทั) กรรมการผูมี้อาํนาจ  

อาย ุ 86 ปี 

การศึกษา วชิาการบญัชี 

คุณวฒิุอ่ืน ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP-15/2547 

ประสบการณ์การทาํงาน ประธานกรรมการและกรรมการผูมี้อาํนาจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายนามและประวตัิบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการที่เป็นอสิระ 

 

นายอาํนวย ยศสุข 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน) 

อาย ุ 83 ปี 

ท่ีอยู ่ อาคารพิริยพลู 539/4 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

การศึกษา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเกษตร-มหาวทิยาลยัอริโซนา, สหรัฐอเมริกา                                                                                    

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

คุณวฒิุอ่ืน ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP-15/2547 

ประสบการณ์การทาํงาน รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงสาธารณสุข(2524-2526), รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการ 

คลงั(2526-2528), รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงพาณิชย(์2528-2529),  ท่ีปรึกษานายก 

รัฐมนตรี(2531-2533), รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการต่างประเทศ(2533), กรรมการ                                                          

อิสระ 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 

ขอ้มูลอ่ืน ๆ -ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา                                                                  

ในรอบ 2 ปี ท่ีผา่นมา 

-ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนกังาน ลูกจา้ง ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ   

  เงินเดือนประจาํกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

-ไม่เป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

-ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ 

  ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ 



นิยามกรรมการอสิระ 

บริษทัฯกาํหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยยดึหลกัแนวปฏิบติัท่ีดีในการกาํกบัดูแลกิจการ ดงัน้ี 

• ไม่ถือหุน้เกินร้อยละ 0.50 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีให้นบั

รวมถึงหุน้ท่ีถืออยูโ่ดยผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย เขม้กวา่ขอ้กาํหนดของ กลต. ท่ีกาํหนดไวไ้ม่เกิน ร้อยละ 1.0 

• เป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนได้ไม่เกิน 3 บริษทั เขม้กว่าขอ้กาํหนดของ กลต. ท่ีกาํหนดไวไ้ม่เกิน 5 

บริษทั 

• ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ หรือมีอาํนาจ

ควบคุมในบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบริษทัท่ีผูถื้อหุ้นรายใหญ่เขา้ไปถือหุ้นทั้งทางตรง

และทางออ้ม เกินกวา่ร้อยละ 5 ของทุนชาํระแลว้ หรือเป็นบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์ หรือ

ส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

• ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา  

คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ี

จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

• ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจ

เป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระ และไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งอิสระ

เก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

• ไม่มีผลประโยชน ์หรือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มในดา้นการเงิน และการบริหารงานในบริษทั บริษทั

ยอ่ย บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

• ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

• เป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

• สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายใหเ้ท่าเทียมกนั 

• สามารถดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษทักบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือบริษทัอ่ืน

ซ่ึงมีผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่กลุ่มเดียวกนั 

• สามารถเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการ เพ่ือตดัสินใจในประเด็นท่ีสาํคญัของบริษทั 

• เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนภาวะผูน้าํและวิสัยทศัน์ท่ีจะ

เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

 


