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ข้อมูลผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

ชื่อและชื่อสกุล  : นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม   

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการบรษิัท (กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 

อายุ : 81 ปี  

สัญชาติ : ไทย  

การศึกษา  : มธัยมปลาย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุน่ 11/2004 

ต าแหน่งปัจจุบนัใน GFPT : ประธานกรรมการบรษิัท (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ : 27 มกราคม 2535 – ปัจจบุนั (30 ปี) 

ประสบการณก์ารท างาน                    : 
/ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

บรษิัทจดทะเบียน และบรษิัทมหาชนจ ากดั  
1. ประธานกรรมการ บมจ. กรุงไทยอาหาร  
นิติบคุคลอื่น 
1. ประธานกรรมการ บจก. ฟารม์กรุงไทย  
2. ประธานกรรมการ บจก. เอม็.เค.เอส. ฟารม์  
3. ประธานกรรมการ บจก. จีพี บรีดดิง้  
4. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจรญิพนัธอ์าหารสตัว ์ 
5. ประธานกรรมการ บจก. ฟารม์ ป.เจรญิพนัธ ์อิมเอก็ซ ์ 
6. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจรญิพนัธ ์จี.พี.ฟารม์  
7. ประธานกรรมการ บจก. กรุงไทยเพาะเลีย้งสตัวน์ า้  
8. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจรญิพนัธโ์ปรดิว๊ส  
9. ประธานกรรมการ บจก. เอม็.เค.เอส.คอนโดทาวน ์ 
10. ประธานกรรมการ บจก. จลุฉตัร 
11. ประธานกรรมการ บจก. เอม็เอส 2018 

ความรู้ความช านาญ :  เป็นผูท้รงคุณวุฒิดา้นธุรกิจเกษตร อาหารสตัว ์การเลีย้งไก่ และการบริหารจดัการ 

มีความช านาญดา้นการขายและการตลาดในธุรกิจอาหารสตัวแ์ละมีประสบการณ์

การท างานในอตุสาหกรรมเกษตรมากกว่า 40 ปี 

หลักเกณฑ ์/ วิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ พิจารณาความ

เหมาะสมตามหลกัเกณฑ ์เรื่อง คณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์น

ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใชเ้ครื่องมือช่วย

ตรวจหาคณุสมบตัิ หรือทกัษะที่จ าเป็นท่ียงัขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill 

Matrix) และจากรายชื่อผูท้ี่มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอาชีพในท าเนียบ IOD (IOD 

Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผูถื้อหุน้รว่มกบัการพิจารณา 
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ข้อมูลผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ (ต่อ) 

หลักเกณฑ ์/ วิธีการสรรหา (ต่อ) : ผลประเมินการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อย

รายบคุคลของกรรมการผูท้ี่ครบก าหนดวาระ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

พิจารณากลั่นกรองตามล าดบั 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564  

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 1 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 1 ครัง้ (100%)  

-  การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 9 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 9 ครัง้ (100%) 

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2564) : 34,307,200 หุน้ คิดเป็น 2.74% ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ : 12 แห่ง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษทัฯ : 4 แหง่ 

1) ประธานกรรมการ บมจ. กรุงไทยอาหาร  เป็นบรษิัทย่อย  ธุรกิจจ าหน่ายอาหารสตัว ์

2) ประธานกรรมการ บจก. ฟารม์กรุงไทย  เป็นบรษิัทย่อย  ธุรกิจจ าหน่ายลกูไก่ 

3) ประธานกรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟารม์  เป็นบรษิัทย่อย  ธุรกิจจ าหน่ายไก่เนือ้ 

4) ประธานกรรมการ บจก. จีพี บรีดดิง้   เป็นบรษิัทย่อย  ธุรกิจจ าหน่ายลกูไก่พ่อแม่พนัธุ ์

ข้อพิพาททางกฎหมายทีเ่ป็นคดีอาญาในศาลทีไ่ม่ใช่คดีลหุโทษ   : ไม่มี 

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด   : ไม่มี 
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ข้อมูลผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

ชื่อและชื่อสกุล  : นายวิรัช ศิริมงคลเกษม 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : รองประธานกรรมการบรษิัท (กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 

อายุ : 72 ปี  

สัญชาติ : ไทย  

การศึกษา  : มธัยมปลาย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุน่ 14/2004 

ต าแหน่งปัจจุบันใน GFPT : รองประธานกรรมการบรษิัท (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) 

  กรรมการบรหิาร  

  กรรมการผูจ้ดัการ 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ : 27 มกราคม 2535 – ปัจจบุนั (30 ปี) 

ประสบการณก์ารท างาน                    : 
/ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

บรษิัทจดทะเบียน และบรษิัทมหาชนจ ากดั 
1. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. กรุงไทยอาหาร  
นิติบคุคลอื่น 
1. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บจก. ฟารม์กรุงไทย  
2. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟารม์  
3. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บจก. จีเอฟ ฟดูส ์ 
4. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บจก. จีพี บรีดดิง้  
5. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บจก. ป.เจรญิพนัธอ์าหารสตัว ์ 
6. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บจก. ฟารม์ ป.เจรญิพนัธ ์อิมเอก็ซ ์ 
7. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บจก. ป.เจรญิพนัธ ์จี.พี.ฟารม์  
8. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บจก. กรุงไทยเพาะเลีย้งสตัวน์ า้ 
9. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บจก. ป.เจรญิพนัธโ์ปรดิว๊ส  
10. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน ์ 
11. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บจก. จลุฉตัร 
12. กรรมการ บจก. แมคคีย ์ฟู้ด เซอรว์ิสเซส (ประเทศไทย) 
13. กรรมการ บจก. เอ็มเอส 2018 
14. กรรมการ บจก. วีดบัเบิล้ยพูี 

ความรู้ความช านาญ :  เป็นผูท้รงคุณวุฒิดา้นธุรกิจเกษตร อาหารสตัว ์การเลีย้งไก่ และการบริหารจดัการ 

มีความช านาญดา้นการจดัการระบบการเลีย้งไก่ครบวงจรและการจดัซือ้วตัถุดิบ

อาหารสตัว ์และมีประสบการณก์ารท างานในอตุสาหกรรมเกษตรมากกว่า 40 ปี 
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ข้อมูลผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ (ต่อ) 

หลักเกณฑ ์/ วิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ พิจารณาความ

เหมาะสมตามหลกัเกณฑ ์เรื่อง คณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์น

ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใชเ้ครื่องมือช่วย

ตรวจหาคณุสมบตัิ หรือทกัษะที่จ าเป็นท่ียงัขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill 

Matrix) และจากรายชื่อผูท้ี่มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอาชีพในท าเนียบ IOD (IOD 

Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผูถื้อหุน้ร่วมกบัการพิจารณา

ผลประเมินการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อย

รายบคุคลของกรรมการผูท้ี่ครบก าหนดวาระ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

พิจารณากลั่นกรองตามล าดบั 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564  

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 1 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 1 ครัง้ (100%)  

-  การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 9 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 9 ครัง้ (100%) 

- การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 12 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 12 ครัง้ (100%) 

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2564) : 30,349,500  หุน้ คิดเป็น 2.42% ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ : 15 แห่ง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษทัฯ : 6 แหง่ 

1) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. กรุงไทยอาหาร เป็นบรษิัทย่อย จ าหน่ายอาหารสตัว  ์

2) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ฟารม์กรุงไทย เป็นบรษิัทย่อย จ าหน่ายลกูไก่ 

3) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟารม์ เป็นบรษิัทย่อย จ าหน่ายไก่เนือ้ 

4) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ บจก. จีเอฟ ฟดูส ์เป็นบรษิัทย่อย จ าหน่ายลกูชิน้ไสก้รอก 

5) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ บจก. จีพี บรีดดิง้ เป็นบรษิัทย่อย จ าหน่ายลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์ 

6) กรรมการ บจก. แมคคีย ์ฟู้ด เซอรว์ิสเซส (ประเทศไทย) เป็นบรษิัทรว่ม จ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ 

ข้อพิพาททางกฎหมายทีเ่ป็นคดีอาญาในศาลทีไ่ม่ใช่คดีลหุโทษ   : ไม่มี 

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด   : ไม่มี 

  



สิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 | เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4 

หนา้ 5 / 6 

 

ข้อมูลผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

ชื่อและชื่อสกุล  : นพ.สาธิต กรเณศ  

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ (กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 

อายุ : 69 ปี 

สัญชาติ : ไทย  

การศึกษา  : วทบ.พบ.วฒุิบตัรศลัยกรรมทั่วไปและศลัยกรรมเด็ก  

  มหาวิทยาลยัมหิดล 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุน่ 14/2004 

  หลกัสตูร Audit Committee Program รุน่ 31/2010 

ต าแหน่งปัจจุบนัใน GFPT : กรรมการอิสระ 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

  ประธานคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน 

  และก ากบัดแูลกิจการ 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ : 25 มิถนุายน 2541 – ปัจจบุนั (24 ปี) 

ประสบการณก์ารท างาน                  : 
/ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

บรษิัทจดทะเบียน และบรษิัทมหาชนจ ากดั 

-ไม่มี- 
นิติบคุคลอื่น 
1. อาจารยแ์ละแพทย ์คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ความรู้ความช านาญ :  เป็นผูท้รงคณุวฒุิดา้นการบรหิารจดัการ และการก ากบัดแูลกิจการ 

หลักเกณฑ ์/ วิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ พิจารณาความ

เหมาะสมตามหลกัเกณฑ ์เรื่อง คณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์น

ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใชเ้ครื่องมือช่วย

ตรวจหาคณุสมบตัิ หรือทกัษะที่จ าเป็นท่ียงัขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill 

Matrix) และจากรายชื่อผูท้ี่มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอาชีพในท าเนียบ IOD (IOD 

Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผูถื้อหุน้ร่วมกบัการพิจารณา

ผลประเมินการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อย

รายบุคคลของกรรมการผูท้ี่ครบก าหนดวาระ และเนื่องจากในสภาวะปัจจุบันไม่

สามารถหาใครที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ มาทดแทนได ้จึงมีความจ าเป็นท่ี

ตอ้งเสนอบุคคลที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกันกลบัเขา้

ด ารงต าแหน่ง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทพิจารณากลั่นกรองตามล าดบั 
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ข้อมูลผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ (ต่อ) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564  

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 1 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 1 ครัง้ (100%) 

-  การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 9 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 9 ครัง้ (100%)  

-  การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 4 ครัง้ (100%) 

-  การประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
 และก ากบัดแูลกิจการ 

2 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 2 ครัง้ (100%) 
 

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษทัฯ : ไม่ม ี

ข้อพิพาททางกฎหมายทีเ่ป็นคดีอาญาในศาลทีไ่ม่ใช่คดีลหุโทษ   : ไม่มี 

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด   : ไม่มี 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา (เฉพาะผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ) 

(1)   การมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต กบัผูบ้รหิารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ ไม่มี 

(2)   การเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร พนกังาน ลกูจา้ง หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บั
เงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

(3)   การเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี รวมถึง
ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย ที่ปรกึษาทางการเงิน ผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์น ฯลฯ 

ไม่เป็น 

(4)   การมีความสมัพนัธท์างธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขาย วตัถุดิบ/สินคา้/บริการ การใหกู้ย้ืม
เงินหรือการกูย้ืมเงิน) โดยใหร้ะบขุนาดของรายไดด้ว้ย 

ไม่มี 

 


