
รายนามและประวตัิกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 
เพือ่ประกอบการพจิารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 วาระที ่4 
พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

            
นายประภาส  พลพพิฒันพงศ์ 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  ประธานกรรมการบริหาร  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อาย ุ 70 ปี 

การศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP-8/2547 

ประสบการณ์การท างาน ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ ตั้งแต่ 1 ม.ค.2559-ปัจจุบนั                                                                                 
กรรมการผูมี้อ  านาจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบนั                                                                                                
กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-31 ธ.ค.2558                                                                                                                                  
กรรมการ 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 2561 คณะกรรมการบริษทั  7 / 7  คร้ัง                                                                                
คณะกรรมการบริหาร  7 / 7 คร้ัง                                                                                
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2 / 2  คร้ัง                                                     
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  2 / 2 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2531, 31 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ  31 ธ.ค. 2561 ส่วนตวั     9,102,800 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ  2.39                                                               
คู่สมรส             -        หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ     -                                                             
รวม          9,102,800 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ  2.39 

 

 

 



 

รายนามและประวตัิบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการที่เป็นอสิระ 

 
ดร. ภูษติ  วงศ์หล่อสายชล 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ  ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  กรรมการบริหารความเส่ียง 

อาย ุ 48 ปี 

การศึกษา ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ – มหาวทิยาลยัโนวาเซา้อีสเทิร์น, สหรัฐอเมริกา                                                                                  
ปริญญาเอก ครุศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั                                                                 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ – มหาวทิยาลยัอินเดียนาโพลีส,สหรัฐอเมริกา                    
ปริญญาโท บญัชี-มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์                                                                    
ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ – จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 

ประสบการณ์การท างาน อาจารยป์ระจ า มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  เร่ิม 1 มิ.ย. 2548-ปัจจุบนั                                                                                                                                                                             
ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตออนไลน์   เร่ิม 28 ก.ย. 2555-ปัจจุบนั                                                                                            
กรรมการอิสระ-บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ ตั้งแต่ 30 ม.ย.2553-ปัจจุบนั 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน                                                        
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /                               
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2561 คณะกรรมการบริษทั  6 / 7 คร้ัง                                                                                   
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 2 / 2 คร้ัง                                                           
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 2 / 2 คร้ัง                                                            
คณะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 1 / 1 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 30 เมษายน 2553, 9 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2561 ไม่มี 

 

 



รายนามและประวตัิบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเลอืกตั้งเป็นกรรมการทีเ่ป็นอสิระ 
 

 
น.ส. ชุติมา  ตั้งมติธรรม 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อาย ุ 50 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท-บริหาร-สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาตรี-วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต (อุตสาหการ)-จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP.67/2550, AACP.26/2560 
ประสบการณ์การท างาน กรรมการผูมี้อ  านาจและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน-บมจ.มัน่คงเคหะ

การ (2533-2558)                        
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน                                                        
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการผูมี้อ านาจ-บจก.สามคัคีซีเมนต ์

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /                               
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2561 คณะกรรมการบริษทั  7 / 7  คร้ัง                                                                                    
คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  คร้ัง                                             
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2 คร้ัง                                         
คณะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 1 / 1 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 26 เมษายน 2559, 3 ปี 
การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2561 ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นิยามกรรมการอสิระ 

บริษทัฯก าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยยดึหลกัแนวปฏิบติัท่ีดีในการก ากบัดูแลกิจการ ดงัน้ี 

 ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 0.50 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีให้นับ
รวมถึงหุน้ท่ีถืออยูโ่ดยผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย เขม้กวา่ขอ้ก าหนดของ กลต. ท่ีก าหนดไวไ้ม่เกิน ร้อยละ 1.0 

 เป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 บริษทั เขม้กวา่ขอ้ก าหนดของ กลต. ท่ีก าหนดไวไ้ม่เกิน 5 บริษทั 
 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือมีอ านาจควบคุม
ในบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบริษทัท่ีผูถื้อหุน้รายใหญ่เขา้ไปถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
เกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนช าระแลว้ หรือเป็นบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดเ้สียใน
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา  คู่
สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บ
การเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็น
การขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระ และไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถให้ความเห็นอยา่งอิสระเก่ียวกบั
การด าเนินงานของบริษทั 

 ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มในดา้นการเงิน และการบริหารงานในบริษทั บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 เป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
 สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายใหเ้ท่าเทียมกนั 
 สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษทักบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือบริษทัอ่ืนซ่ึงมี
ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่กลุ่มเดียวกนั 

 สามารถเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการ เพ่ือตดัสินใจในประเด็นท่ีส าคญัของบริษทั 
 เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนภาวะผูน้ าและวิสัยทศัน์ท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

 


