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ข้ อมูลผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ชื่อและชื่อสกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

:
:
:
:
:

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ตาแหน่ งปั จจุบนั ใน GFPT

:
:

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
ประสบการณ์ การทางาน
/ตาแหน่ งงานอื่นในปั จจุบัน

:
:

ความรู้ความชานาญ
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

:
:

นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์ โชค
กรรมการอิสระ (กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ )
56 ปี
ไทย
ปริ ญญาโทกฎหมาย University of Pennsylvania
ปริ ญญาโทกฎหมาย Southern Methodist University
ปริ ญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 78/2009
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
1 กรกฎาคม 2551 – ปั จจุบนั (13 ปี )
บริ ษัทจดทะเบียน และบริ ษัทมหาชนจากัด
-ไม่มีนิติบคุ คลอื่น
1. กรรมการ บจก. ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ พิจารณาความ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เรื่ อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประกอบกับการใช้ เครื่ องมือช่วย
ตรวจหาคุณสมบัติ หรื อทักษะที่จาเป็ นที่ยงั ขาดอยูข่ องคณะกรรมการ (Board Skill
Matrix) และจากรายชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอาชีพในทาเนียบ IOD (IOD
Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นร่ วมกับการพิจารณา
ผลประเมิ น การปฏิ บัติ ง านในต าแหน่ ง หน้ า ที่ ก รรมการและกรรมการชุด ย่อ ย
รายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบกาหนดวาระ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณากลัน่ กรองตามลาดับ

การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2563
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การประชุมคณะกรรมการตรวบสอบ
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ

1 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
1 ครัง้ (100%)
9 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
9 ครัง้ (100%)
4 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
4 ครัง้ (100%)
3 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
3 ครัง้ (100%)
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ข้ อมูลผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่ อ)
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2563) : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ : 1 แห่ง
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ข้ อพิพาททางกฎหมายที่เป็ นคดีอาญาในศาลที่ไม่ ใช่ คดีลหุโทษ : ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด
: ไม่มี
ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการอิสระ
การมีส่วนได้ เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่ อย หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในปั จจุบัน หรือช่ วง 2 ปี ที่
ผ่ านมา (เฉพาะผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ)
(1) การมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต กับผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่มี
(2) การเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หาร พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้ รับ
ไม่เป็ น
เงินเดือนประจา
(3) การเป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี รวมถึง
ไม่เป็ น
ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ทีป่ รึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ ฯลฯ
(4) การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื ้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้ า/บริการ การให้ ก้ ยู มื
ไม่มี
เงินหรื อการกู้ยมื เงิน) โดยให้ ระบุขนาดของรายได้ ด้วย
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ข้ อมูลผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ชื่อและชื่อสกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ตาแหน่ งปั จจุบันใน GFPT
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
ประสบการณ์ การทางาน
/ตาแหน่ งงานอื่นในปั จจุบัน

ความรู้ความชานาญ
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2563
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:

นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม
กรรมการบริ ษัท (กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ )
63 ปี
ไทย
ปริ ญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 17/2004
กรรมการบริ ษัท
18 เมษายน 2546 – ปั จจุบนั (18 ปี )
บริ ษัทจดทะเบียน และบริ ษัทมหาชนจากัด
1. รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายนาเข้ าสินค้ าและจัดซื ้อเคมีภณ
ั ฑ์
บมจ. กรุงไทยอาหาร
นิติบคุ คลอื่น
1. กรรมการ บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์
: เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริ หารจัดการ และมีความชานาญด้ านการจัดซือ้ และ
นาเข้ าวัตถุดิบ และมีประสบการณ์ทางานในอุตสาหกรรมเกษตรมากกว่า 30 ปี
: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ พิจารณาความ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เรื่ อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ใน
ธุรกิ จที่เกี่ ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประกอบกับการใช้ เครื่ องมือช่วย
ตรวจหาคุณสมบัติ หรื อทักษะที่จาเป็ นที่ยงั ขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill
Matrix) และจากรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอาชี พในทาเนียบ IOD (IOD
Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น ร่ วมกับการพิจารณา
ผลประเมิ น การปฏิ บัติ ง านในต าแหน่ ง หน้ าที่ ก รรมการและกรรมการชุ ด ย่ อ ย
รายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบกาหนดวาระ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณากลัน่ กรองตามลาดับ
1 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
1 ครัง้ (100%)
9 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
9 ครัง้ (100%)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2563) : 10,100,000 หุ้น คิดเป็ น 0.81% ของจานวนหุ้นทังหมด
้
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ข้ อมูลผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่ อ)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ : 2 แห่ง
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ : 1 แห่ง
1) รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายนาเข้ าสินค้ าและจัดซื ้อเคมีภณ
ั ฑ์ บมจ. กรุงไทยอาหาร
เป็ นบริ ษัทย่อย ธุรกิจจาหน่ายอาหารสัตว์
ข้ อพิพาททางกฎหมายที่เป็ นคดีอาญาในศาลที่ไม่ ใช่ คดีลหุโทษ : ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด
: ไม่มี
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ข้ อมูลผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ชื่อและชื่อสกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ตาแหน่ งปั จจุบนั ใน GFPT

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
ประสบการณ์ การทางาน
/ตาแหน่ งงานอื่นในปั จจุบัน

ความรู้ความชานาญ

:
:
:
:
:
:
:

นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
กรรมการบริ ษัท (กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ )
50 ปี
ไทย
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Boston University
หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 33/2003
กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หาร
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานจัดซื ้อไก่เนื ้อ
: 18 เมษายน 2546 – ปั จจุบนั (18 ปี )
: บริ ษัทจดทะเบียน และบริ ษัทมหาชนจากัด
1. กรรมการ และรองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายการตลาด
บมจ. กรุงไทยอาหาร
นิติบคุ คลอื่น
1. กรรมการ บจก. ฟาร์ มกรุงไทย
2. กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม
3. กรรมการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์
4. กรรมการ บจก. จีพี บรี ดดิ ้ง
5. กรรมการ บจก. ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์
6. กรรมการ บจก. ฟาร์ ม ป.เจริ ญพันธ์ อิมเอ็กซ์
7. กรรมการ บจก. ป.เจริ ญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ ม
8. กรรมการ บจก. กรุงไทยเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
9. กรรมการ บจก. ป.เจริ ญพันธ์ โปรดิ๊วส
10. กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์
11. กรรมการ บจก. จุลฉัตร
12. กรรมการ บจก. เอ็มเอส 2018
: เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริ หารจัดการ และมีความชานาญด้ านการขายอาหาร
สัตว์ การจัดซื ้อไก่เนื ้อ และมีประสบการณ์ทางานในอุตสาหกรรมเกษตรมากกว่า
10 ปี
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ข้ อมูลผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่ อ)
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ พิจารณาความ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เรื่ อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประกอบกับการใช้ เครื่ องมือช่วย
ตรวจหาคุณสมบัติ หรื อทักษะที่จาเป็ นที่ยงั ขาดอยูข่ องคณะกรรมการ (Board Skill
Matrix) และจากรายชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอาชีพในทาเนียบ IOD (IOD
Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นร่ วมกับการพิจารณา
ผลประเมิ น การปฏิ บัติ ง านในต าแหน่ ง หน้ า ที่ ก รรมการและกรรมการชุด ย่อ ย
รายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบกาหนดวาระ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณากลัน่ กรองตามลาดับ

การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2563
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ
- การประชุมคณะกรรมการบริ หาร

1 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
1 ครัง้ (100%)
9 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
9 ครัง้ (100%)
3 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
3 ครัง้ (100%)
12 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
12 ครัง้ (100%)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2563) : 59,791,880 หุ้น คิดเป็ น 4.77% ของจานวนหุ้นทังหมด
้
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ : 13 แห่ง
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ : 5 แห่ง
1) กรรมการ และรองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายการตลาด บมจ. กรุงไทยอาหาร เป็ นบริ ษัทย่อย ธุรกิจจาหน่ายอาหารสัตว์
2) กรรมการ บจก. จีพี บรี ดดิ ้ง
เป็ นบริ ษัทย่อย
ธุรกิจจาหน่ายลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
3) กรรมการ บจก. ฟาร์ มกรุงไทย
เป็ นบริ ษัทย่อย
ธุรกิจจาหน่ายลูกไก่
4) กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม เป็ นบริ ษัทย่อย
ธุรกิจจาหน่ายไก่เนื ้อ
5) กรรมการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์
เป็ นบริ ษัทย่อย
ธุรกิจจาหน่ายลูกชิ ้นไส้ กรอก
ข้ อพิพาททางกฎหมายที่เป็ นคดีอาญาในศาลที่ไม่ ใช่ คดีลหุโทษ : ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด
: ไม่มี
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