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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

 ชื่อและชื่อสกุล  : นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค   

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ (กลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึง่) 

อายุ : 53 ปี  

สัญชาติ : ไทย  

การศึกษา  : ปริญญาโทกฎหมาย University of Pennsylvania 

  ปริญญาโทกฎหมาย Southern Methodist University 

  ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น 78/2009 

ตาํแหน่งปัจจุบนัใน GFPT : กรรมการบริษัท 

  กรรมการตรวจสอบ 

  กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 1 กรกฎาคม 2551 – ปัจจบุนั (10 ปี) 

ประสบการณ์การทาํงาน                    : 

/ตาํแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจํากดั  

-ไมม่-ี 

นิติบคุคลอ่ืน 

1. กรรมการ บจก. ท่ีปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 

ความรู้ความชาํนาญ :  เป็นผู้ทรงคณุวฒุิด้านกฎหมาย 

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ พิจารณาความ

เหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ เร่ือง คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใช้เคร่ืองมือช่วย

ตรวจหาคณุสมบตั ิหรือทกัษะท่ีจําเป็นท่ียงัขาดอยูข่องคณะกรรมการ (Board Skill 

Matrix) และจากรายช่ือผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอาชีพในทําเนียบ IOD (IOD 

Chartered Director) และรายช่ือท่ีมีการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้นร่วมกบัการพิจารณา

ผลประเมินการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีกรรมการและกรรมการชุดย่อย

รายบคุคลของกรรมการผู้ ท่ีครบกําหนดวาระ และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท

พิจารณากลัน่กรองตามลาํดบั 
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560  

- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น    1 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 1 ครัง้ (100%)  

-  การประชมุคณะกรรมการบริษัท   10 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 10 ครัง้ (100%) 

-  การประชมุคณะกรรมการตรวบสอบ 5 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 5 ครัง้ (100%) 

- การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 2 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 2 ครัง้ (100%) 

การถอืหุ้นในบริษัท (ณ 29 ธ.ค. 2560) : ไมม่ ี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไมม่ ี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :   1 แหง่ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไมม่ ี

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ   : ไมม่ ี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จาํกัด   :   ไมม่ ี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่

ผ่านมา (เฉพาะผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ) 

(1) การมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต กบัผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ไมม่ี 

(2) การเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหาร พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจํา 

ไมเ่ป็น 

(3) การเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปี รวมถึง

ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ ฯลฯ 

ไมเ่ป็น 

(4)  การมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เชน่ การซือ้/ขาย วตัถดุิบ/สนิค้า/บริการ การให้กู้ยมื

เงินหรือการกู้ยมืเงิน) โดยให้ระบขุนาดของรายได้ด้วย 

ไมม่ี 
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ชื่อและชื่อสกุล  : นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม   

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการบริษัท (กลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึง่) 

อายุ : 60 ปี  

สัญชาติ : ไทย  

การศึกษา  : ปริญญาตรี ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น 17/2004 

ตาํแหน่งปัจจุบันใน GFPT : กรรมการบริษัท 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 18 เมษายน 2546 – ปัจจบุนั (15 ปี) 

ประสบการณ์การทาํงาน                    : 

/ตาํแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจํากดั 

1. รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายนําเข้าสนิค้าและจดัซือ้เคมีภณัฑ์          

บมจ. กรุงไทยอาหาร  

นิติบคุคลอ่ืน 

1. กรรมการ บจก. พี.เว็ต. 

2. กรรมการ บจก. พานาแลบ 

3. กรรมการ บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์ 

ความรู้ความชาํนาญ :  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ และมีความชํานาญด้านการจัดซือ้และ

นําเข้าวตัถดุิบ และมีประสบการณ์ทํางานในอตุสาหกรรมเกษตรมากกวา่ 30 ปี 

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ พิจารณาความ

เหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ เร่ือง คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใช้เคร่ืองมือช่วย

ตรวจหาคณุสมบตัิ หรือทกัษะท่ีจําเป็นท่ียงัขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill 

Matrix) และจากรายช่ือผู้ ท่ีมีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอาชีพในทําเนียบ IOD (IOD 

Chartered Director) และรายช่ือท่ีมีการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้นร่วมกับการพิจารณา

ผลประเมินการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีกรรมการและกรรมการชุดย่อย

รายบุคคลของกรรมการผู้ ท่ีครบกําหนดวาระ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

พิจารณากลัน่กรองตามลาํดบั 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560  

- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 1 ครัง้ (100%)  

-  การประชมุคณะกรรมการบริษัท 10 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 10 ครัง้ (100%) 

- การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  1 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 1 ครัง้ (100%) 

การถอืหุ้นในบริษัท (ณ 29 ธ.ค. 2560) : 10,100,000 หุ้น คิดเป็น 0.81% ของจํานวนหุ้นทัง้หมด 
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไมม่ ี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :   3 แหง่ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : 1 แหง่ 

1) รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายนําเข้าสนิค้าและจดัซือ้เคมีภณัฑ์ บมจ. กรุงไทยอาหาร  

เป็นบริษัทยอ่ย ธุรกิจจําหนา่ยอาหารสตัว์ 

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ   : ไมม่ ี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จาํกัด   :   ไมม่ ี
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ชื่อและชื่อสกุล  : นายสุจิน ศิริมงคลเกษม 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการบริษัท (กลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึง่) 

อายุ : 47 ปี  

สัญชาติ : ไทย  

การศึกษา  : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Boston University 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลกัสตูร Directors Certification Program รุ่น 33/2003 

ตาํแหน่งปัจจุบนัใน GFPT : กรรมการบริษัท  

  กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ 

  กรรมการบริหารความเสีย่ง 

  กรรมการบริหาร 

  รองกรรมการผู้จดัการ สายงานจดัซือ้ไก่เนือ้ 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 18 เมษายน 2546 – ปัจจบุนั (15 ปี) 

ประสบการณ์การทาํงาน                  : 

/ตาํแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจํากดั 

1. กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายการตลาด  

บมจ. กรุงไทยอาหาร 

นิติบคุคลอ่ืน 

1. กรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย  

2. กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม  

3. กรรมการ บจก. จีเอฟ ฟดูส์  

4. กรรมการ บจก. จีพี บรีดดิง้ 

5. กรรมการ บจก. ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ 

6. กรรมการ บจก. พี.เว็ต.  

7. กรรมการ บจก. พานาแลบ  

8. กรรมการ บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพนัธ์ อิมเอ็กซ์  

9. กรรมการ บจก. ป.เจริญพนัธ์ จี.พี.ฟาร์ม  

10. กรรมการ บจก. กรุงไทยเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ 

11. กรรมการ บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส 

12. กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์  

13. กรรมการ บจก. จุลฉตัร 

ความรู้ความชาํนาญ :  เป็นผู้ทรงคณุวฒุิด้านการบริหารจดัการ และมีความชํานาญด้านการขายอาหาร

สตัว์ การจดัซือ้ไก่เนือ้ และมีประสบการณ์ทํางานในอตุสาหกรรมเกษตรมากกว่า 

10 ปี 
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ) 

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ พิจารณาความ

เหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ เร่ือง คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใช้เคร่ืองมือช่วย

ตรวจหาคณุสมบตัิ หรือทกัษะท่ีจําเป็นท่ียงัขาดอยูข่องคณะกรรมการ (Board Skill 

Matrix) และจากรายช่ือผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอาชีพในทําเนียบ IOD (IOD 

Chartered Director) และรายช่ือท่ีมีการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้นร่วมกบัการพิจารณา

ผลประเมินการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีกรรมการและกรรมการชุดย่อย

รายบคุคลของกรรมการผู้ ท่ีครบกําหนดวาระ และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท

พิจารณากลัน่กรองตามลาํดบั  

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560  

- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 1 ครัง้ (100%) 

-  การประชมุคณะกรรมการบริษัท 10 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 10 ครัง้ (100%) 

-  การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 2 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 2 ครัง้ (100%) 

- การประชมคุณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 2 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 2 ครัง้ (100%) 

- การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 1 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 1 ครัง้ (100%) 

- การประชมุคณะกรรมการบริหาร 9 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 9 ครัง้ (100%) 

การถอืหุ้นในบริษัท (ณ 29 ธ.ค. 2560) : 59,801,080 หุ้น คิดเป็น 4.77% ของจํานวนหุ้นทัง้หมด 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไมม่ ี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 13 แหง่ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : 5 แหง่ 

1) กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายการตลาด บมจ. กรุงไทยอาหาร เป็นบริษัทยอ่ย ธุรกิจจําหนา่ยอาหารสตัว์ 

2) กรรมการ บจก. จีพี บรีดดิง้  เป็นบริษัทยอ่ย ธุรกิจจําหนา่ยลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์ 

3) กรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย   เป็นบริษัทยอ่ย  ธุรกิจจําหนา่ยลกูไก ่

4) กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม  เป็นบริษัทยอ่ย  ธุรกิจจําหนา่ยไก่เนือ้ 

5) กรรมการ บจก. จีเอฟ ฟดูส์   เป็นบริษัทยอ่ย  ธุรกิจจําหนา่ยลกูชิน้ไส้กรอก 

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ   : ไมม่ ี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จาํกัด   :    ไมม่ ี

 


