
 

        ประวติักรรมการ 

1. นายประยรู พลพิพฒันพงศ์ 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (ประธานกรรมการบริษัท) 

อาย ุ 84 ปี 

การศกึษา วิชาการบญัชี 

คณุวฒุิอื่น ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ/ ปีทีอ่บรม DAP-15/2547 

ประสบการณ์การท างาน ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจ บมจ.เชียงใหมโ่ฟรเซน่
ฟดูส์-ตัง้แต ่3 พ.ย.2531-ปัจจบุนั                                                           
ประธานกรรมการ บจก.อะกรีฟู้ ด โพรเซสซิ่ง-ตัง้แต ่6 มิ.ย.2546-21 
ธ.ค. 2558 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 

ต าแหนง่ในกิจการอื่น                                               
(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ บจก.ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย – พ.ค. 2560 -ปัจจบุนั 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั /             
กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

ไมม่ี 

การเข้าประชมุกรรมการ ปี 2560 คณะกรรมการบริษัท  6 / 6 ครัง้                                                                                
คณะกรรมการบริหาร  4 / 4 ครัง้ 

วนัเดือนปีและจ านวนปีที่เป็นกรรมการ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2531, 30 ปี 

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2560 306,517 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08 

 

 

 

 

 

 

 



2. นายประภาส พลพิพฒันพงศ์ 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (ประธานกรรมการบริหาร,ประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ง) 

อาย ุ 69 ปี 

การศกึษา มธัยมศกึษาตอนปลาย 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ/ ปีทีอ่บรม DAP-8/2547 

ประสบการณ์การท างาน กรรมการผู้จดัการ บมจ.เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์-ตัง้แต ่3 พ.ย.2531-31 
ธ.ค.2558                                                                                              
ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ ตัง้แต ่1 ม.ค.
2559-ปัจจบุนั                                                                                 
กรรมการผู้มีอ านาจ บมจ.เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์-ตัง้แต ่3 พ.ย.2531-
ปัจจบุนั                                                                                             
กรรมการ บจก.อะกรีฟู้ ด โพรเซสซิ่ง-ตัง้แต ่6 มิ.ย.2546-21 ธ.ค. 2558 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 

ต าแหนง่ในกิจการอื่น                                              
(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

ไมม่ี 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั /              
กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

ไมม่ี 

การเข้าประชมุกรรมการ ปี 2560 คณะกรรมการบริษัท  6 / 6  ครัง้                                                                                
คณะกรรมการบริหาร  4 / 4 ครัง้                                                                                
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  2 / 2  ครัง้                                                     
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  2 / 2 ครัง้ 

วนัเดือนปีและจ านวนปีที่เป็นกรรมการ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2531, 30 ปี 

การถือหุ้นในบริษัท ณ  31 ธ.ค. 2560 สว่นตวั     9,102,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  2.39                                                               
คูส่มรส             -         หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ     -                                                             
รวม          9,102,800 หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ  2.39 

 

 

 

 

 



3. นายองักรู พลพิพฒันพงศ์ 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้จดัการ) 

อาย ุ 48 ปี 

การศกึษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ -  มหาวทิยาลยัโคโลราโด, สหรัฐอเมริกา                                                        
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ - มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ/ ปีทีอ่บรม DAP-12/2547, UFS-10/2548  

ประสบการณ์การท างาน กรรมการบริหารและผจก.ฝ่ายการตลาด บมจ.เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์                                   
ตัง้แต ่27 เม.ย.2543-ปัจจบุนั                                                                                     
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บมจ.เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ตัง้แต ่1 ก.พ.
2550-31 ธ.ค.2558                                                                          
กรรมการผู้จดัการและกรรมการผู้มีอ านาจ บมจ.เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ 
ตัง้แต ่1 ม.ค.2559-ปัจจบุนั                                                                                                                                          
กรรมการผู้มีอ านาจ บจก.อะกรีฟู้ ด โพรเซสซิ่ง-ตัง้แต ่6 มิ.ย.2546-21 
ธ.ค. 2558 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 

ต าแหนง่ในกิจการอื่น                                                      
(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

ไมม่ี 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั /                         
กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

ไมม่ี 

การเข้าประชมุกรรมการ ปี 2560 คณะกรรมการบริษัท  6 / 6 ครัง้                                                                              
คณะกรรมการบริหาร  4 / 4 ครัง้                                              
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 2 / 2 ครัง้                                                                                   
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 2 / 2 ครัง้                                                                 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  2 / 2 ครัง้ 

วนัเดือนปีและจ านวนปีที่เป็นกรรมการ วนัท่ี 27 เมษายน 2543, 18 ปี 

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2560 สว่นตวั     3,702,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.96                                                                       
คูส่มรส       181,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  0.05                                                                  
บตุร            363,000 หุ้น  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10                                                                  
รวม         4,247,100 หุ้น  หรือคดิเป็นร้อยละ  1.11 

 

 



4. นายหลาน มู ่ชิว 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

อาย ุ 70 ปี 

การศกึษา มธัยมศกึษาตอนปลาย 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ/ ปีทีอ่บรม ไมม่ี 

ประสบการณ์การท างาน กรรมการ บมจ.เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์-ตัง้แต ่3 พ.ย.2531-ปัจจบุนั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 

ต าแหนง่ในกิจการอื่น                                                       
(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

ไมม่ี 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั /                      
กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

ไมม่ี 

การเข้าประชมุกรรมการ ปี 2560 คณะกรรมการบริษัท  4 / 6 ครัง้                                                     
คณะกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร   1 / 1 ครัง้ 

วนัเดือนปีและจ านวนปีที่เป็นกรรมการ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2531, 30 ปี 

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2560 สว่นตวั    18,886,724 หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 4.96                                                             
คูส่มรส      5,144,106 หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 1.35                                                                 
รวม         24,030,830 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  6.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. นายอ านวย ยศสขุ 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน) 

อาย ุ 81 ปี 

การศกึษา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเกษตร-มหาวิทยาลยัอริโซนา, 
สหรัฐอเมริกา                                                                                    
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

คณุวฒุิอื่น ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ/ ปีทีอ่บรม DAP-15/2547 

ประสบการณ์การท างาน รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงสาธารณสขุ(2524-2526)                                                         
รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงการคลงั(2526-2528)                                                          
รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงพาณิชย์(2528-2529)                                                                     
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี(2531-2533)                                                                                     
รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงการตา่งประเทศ(2533)                                                          
กรรมการอิสระ บมจ. เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์-ตัง้แต ่12 มี.ค.2536-
ปัจจบุนั 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 

ต าแหนง่ในกิจการอื่น                                                      
(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

ประธานกรรมการ บจก.พิริยพลู อินเตอร์เนชัน่แนล (2529-ปัจจบุนั)                                                                                   
นายกสภามหาวิทยาลยัแมโ่จ้ (2542-ปัจจบุนั) 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั /                           
กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

ไมม่ี 

การเข้าประชมุกรรมการ ปี 2560 คณะกรรมการบริษัท  6 / 6  ครัง้                                                                                    
คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  ครัง้                                                                            
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  2 / 2  ครัง้   
คณะกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร  1 / 1 ครัง้ 

วนัเดือนปีและจ านวนปีที่เป็นกรรมการ วนัท่ี 12 มีนาคม 2536, 25 ปี 

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2560 667,920 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18 

 

 

 



6. นายอ าพล  รวยฟพูนัธ์ 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 

อาย ุ 49 ปี 

การศกึษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, การเงิน-มหาวิทยาลยัคอร์แนล, 
สหรัฐอเมริกา                                                                                 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ – มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ/ ปีทีอ่บรม ไมม่ี 

ประสบการณ์การท างาน ผจก.ฝ่ายบริหารความเสีย่ง บจก.จีอี แคปปิตอล (2537-2539)                                              
กรรมการอิสระ บมจ.เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์-ตัง้แต ่26 เม.ย.2549-
ปัจจบุนั 

กรรมการ บมจ.อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิช่ิง (2556-2560) 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการ บมจ.อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิช่ิง (2556-2560) 

ต าแหนง่ในกิจการอื่น                                                         
(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการบริหาร บจก.ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์ (2543-ปัจจบุนั) 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั /                     
กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

ไมม่ี 

การเข้าประชมุกรรมการ ปี 2560 คณะกรรมการบริษัท  6 / 6 ครัง้                                                                                      
คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  ครัง้                                                                            
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  2 / 2  ครัง้                                                      
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 1 / 2 ครัง้                                   
คณะกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร 1 / 1 ครัง้ 

วนัเดือนปีและจ านวนปีที่เป็นกรรมการ วนัท่ี 26 เมษายน 2549, 12  ปี 

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2560 71,874 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 

    
 

 

 

 

 



7. ดร. ภษิูต  วงศ์หลอ่สายชล          

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ และประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

อาย ุ 47 ปี 

การศกึษา ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ – มหาวิทยาลยัโนวาเซ้าอีสเทิร์น, 
สหรัฐอเมริกา                                                                                  
ปริญญาเอก ครุศาสตร์-จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                                                                 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ – มหาวทิยาลยัอินเดียนาโพลสี
,สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท บญัชี-มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์                                                                    
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ – จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ/ ปีทีอ่บรม ไมม่ี 

ประสบการณ์การท างาน อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เร่ิม 1 มิ.ย. 2548-ปัจจบุนั                                                                                                                                                                             
ผู้อ านวยการหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑติออนไลน์                                          
เร่ิม 28 ก.ย. 2555-ปัจจบุนั                                                                                            
กรรมการอิสระ-บมจ.เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ ตัง้แต ่30 ม.ย.2553-
ปัจจบุนั 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 

ต าแหนง่ในกิจการอื่น                                                        
(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

ไมม่ี 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั /                               
กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

ไมม่ี 

การเข้าประชมุกรรมการ ปี 2560 คณะกรรมการบริษัท  6 / 6 ครัง้                                                                                   
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 2 / 2 ครัง้                                    
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 2 / 2 ครัง้                                     
คณะกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร 1 / 1 ครัง้ 

วนัเดือนปีและจ านวนปีที่เป็นกรรมการ วนัท่ี 30 เมษายน 2553, 8 ปี 

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2560 ไมม่ี 

 
 

 

 



8. น.ส. ชตุิมา ตัง้มติธรรม  

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 

อาย ุ 49 ปี 

การศกึษา ปริญญาโท-บริหาร-สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แหง่
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปริญญาตรี-วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (อตุสาหการ)-จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ/ ปีทีอ่บรม DAP.67/2550, AACP.26/2560 

ประสบการณ์การท างาน กรรมการผู้มีอ านาจและผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายบญัชีและ
การเงิน-บมจ.มัน่คงเคหะการ (2533-2558)                        

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 

ต าแหนง่ในกิจการอื่น                                                        
(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการผู้มีอ านาจ-บจก.สามคัคีซีเมนต์ 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั /                               
กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

ไมม่ี 

การเข้าประชมุกรรมการ ปี 2560 คณะกรรมการบริษัท  6 / 6  ครัง้                                                                                    
คณะกรรมการตรวจสอบ  3 / 3  ครัง้                                             
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 1 / 1 ครัง้                                         
คณะกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร 1 / 1 ครัง้ 

วนัเดือนปีและจ านวนปีที่เป็นกรรมการ วนัท่ี 26 เมษายน 2559, 2 ปี 

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2560 ไมม่ี 

น.ส. ชตุิมา ตัง้มติธรรม เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 

 

 

 

 


