สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 | เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

ข้ อมูลผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ชื่อและชื่อสกุล
: นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้

: ประธานกรรมการบริ ษัท (กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ )

อายุ

: 78 ปี

สัญชาติ

: ไทย

การศึกษา

: มัธยมปลาย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 11/2004

ตําแหน่ งปั จจุบนั ใน GFPT

: ประธานกรรมการบริ ษัท (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)

จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

: 27 มกราคม 2535 – ปั จจุบนั (27 ปี )

ประสบการณ์ การทํางาน
/ตําแหน่ งงานอื่นในปั จจุบัน

: บริ ษัทจดทะเบียน และบริ ษัทมหาชนจํากัด
1. ประธานกรรมการ บมจ. กรุงไทยอาหาร
นิติบคุ คลอื่น
1. ประธานกรรมการ บจก. ฟาร์ มกรุงไทย
2. ประธานกรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม
3. ประธานกรรมการ บจก. จีพี บรี ดดิ ้ง
4. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์
5. ประธานกรรมการ บจก. ฟาร์ ม ป.เจริ ญพันธ์ อิมเอ็กซ์
6. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริ ญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ ม
7. ประธานกรรมการ บจก. กรุงไทยเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า
8. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริ ญพันธ์โปรดิ๊วส
9. ประธานกรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์
10. ประธานกรรมการ บจก. จุลฉัตร

ความรู้ความชํานาญ

: เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจเกษตร อาหารสัตว์ การเลี ้ยงไก่ และการบริ หารจัดการ
มีความชํานาญด้ านการขายและการตลาดในธุรกิจอาหารสัตว์และมีประสบการณ์
การทํางานในอุตสาหกรรมเกษตรมากกว่า 40 ปี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ พิจารณาความ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เรื่ อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประกอบกับการใช้ เครื่ องมือช่วย
ตรวจหาคุณสมบัติ หรื อทักษะทีจ่ ําเป็ นที่ยงั ขาดอยูข่ องคณะกรรมการ (Board Skill
Matrix) และจากรายชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอาชีพในทําเนียบ IOD (IOD
Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นร่ วมกับการพิจารณา
ผลประเมิ น การปฏิ บัติ ง านในตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ ก รรมการและกรรมการชุด ย่อ ย
รายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบกําหนดวาระ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณากลัน่ กรองตามลําดับ
หน้ า 1 / 6

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 | เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

ข้ อมูลผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่ อ)
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2561
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท

1 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
1 ครัง้ (100%)
10 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
10 ครัง้ (100%)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 28 ธ.ค. 2561) : 33,000,000 หุ้น คิดเป็ น 2.63% ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ : ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ : 11 แห่ง
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ : 4 แห่ง
1) ประธานกรรมการ บมจ. กรุงไทยอาหาร
เป็ นบริ ษัทย่อย ธุรกิจจําหน่ายอาหารสัตว์
2) ประธานกรรมการ บจก. ฟาร์ มกรุงไทย
เป็ นบริ ษัทย่อย ธุรกิจจําหน่ายลูกไก่
3) ประธานกรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม เป็ นบริ ษัทย่อย ธุรกิจจําหน่ายไก่เนื ้อ
4) ประธานกรรมการ บจก. จีพี บรี ดดิ ้ง
เป็ นบริ ษัทย่อย ธุรกิจจําหน่ายลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
ข้ อพิพาททางกฎหมายที่เป็ นคดีอาญาในศาลที่ไม่ ใช่ คดีลหุโทษ

: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด

: ไม่มี

หน้ า 2 / 6

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 | เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

ข้ อมูลผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ชื่อและชื่อสกุล

: นายวิรัช ศิริมงคลเกษม

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้

: รองประธานกรรมการบริ ษัท (กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ )

อายุ

: 69 ปี

สัญชาติ

: ไทย

การศึกษา

: มัธยมปลาย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004

ตําแหน่ งปั จจุบันใน GFPT

: รองประธานกรรมการบริ ษัท (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)
กรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ

จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

: 27 มกราคม 2535 – ปั จจุบนั (27 ปี )

ประสบการณ์ การทํางาน
/ตําแหน่ งงานอื่นในปั จจุบัน

: บริ ษัทจดทะเบียน และบริ ษัทมหาชนจํากัด
1. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ บมจ. กรุงไทยอาหาร
นิติบคุ คลอื่น
1. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ บจก. ฟาร์ มกรุงไทย
2. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม
3. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ บจก. จีเอฟ ฟูดส์
4. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ บจก. จีพี บรี ดดิ ้ง
5. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ บจก. ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์
6. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ บจก. ฟาร์ ม ป.เจริ ญพันธ์ อิมเอ็กซ์
7. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ บจก. ป.เจริ ญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ ม
8. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ บจก. กรุงไทยเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า
9. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ บจก. ป.เจริ ญพันธ์โปรดิ๊วส
10. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์
11. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ บจก. จุลฉัตร
12. กรรมการ บจก. แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย)

ความรู้ความชํานาญ

: เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจเกษตร อาหารสัตว์ การเลี ้ยงไก่ และการบริ หารจัดการ
มีความชํานาญด้ านการจัดการระบบการเลี ้ยงไก่ครบวงจรและการจัดซื ้อวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ และมีประสบการณ์การทํางานในอุตสาหกรรมเกษตรมากกว่า 40 ปี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ พิจารณาความ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เรื่ อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประกอบกับการใช้ เครื่ องมือช่วย
ตรวจหาคุณสมบัติ หรื อทักษะทีจ่ ําเป็ นที่ยงั ขาดอยูข่ องคณะกรรมการ (Board Skill
Matrix) และจากรายชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอาชีพในทําเนียบ IOD (IOD
Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นร่วมกับการพิจารณา
หน้ า 3 / 6

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 | เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

ข้ อมูลผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่ อ)
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา (ต่ อ)

การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2561
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
- การประชุมคณะกรรมการบริ หาร

ผลประเมิ น การปฏิ บัติ ง านในตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ ก รรมการและกรรมการชุด ย่อ ย
รายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบกําหนดวาระ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณากลัน่ กรองตามลําดับ
1 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
1 ครัง้ (100%)
10 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
10 ครัง้ (100%)
10 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
10 ครัง้ (100%)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 28 ธ.ค. 2561) : 30,349,500 หุ้น คิดเป็ น 2.42% ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ : ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ : 13 แห่ง
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ : 6 แห่ง
1) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จดั การ บมจ. กรุงไทยอาหาร เป็ นบริ ษัทย่อย จําหน่ายอาหารสัตว์
2) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จดั การ บจก. ฟาร์ มกรุงไทย เป็ นบริ ษัทย่อย จําหน่ายลูกไก่
3) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จดั การ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม เป็ นบริ ษัทย่อย จําหน่ายไก่เนื ้อ
4) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จดั การ บจก. จีเอฟ ฟูดส์ เป็ นบริ ษัทย่อย จําหน่ายลูกชิ ้นไส้ กรอก
5) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จดั การ บจก. จีพี บรี ดดิ ้ง เป็ นบริ ษัทย่อย จําหน่ายลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
6) กรรมการ บจก. แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) เป็ นบริ ษัทร่วม จําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื ้อไก่
ข้ อพิพาททางกฎหมายที่เป็ นคดีอาญาในศาลที่ไม่ ใช่ คดีลหุโทษ

: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด

: ไม่มี

หน้ า 4 / 6

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 | เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

ข้ อมูลผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ชื่อและชื่อสกุล

: นพ.สาธิต กรเณศ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้

: กรรมการอิสระ (กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ )

อายุ

: 66 ปี

สัญชาติ

: ไทย

การศึกษา

: วทบ.พบ.วุฒิบตั รศัลยกรรมทัว่ ไปและศัลยกรรมเด็ก
มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004
หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 31/2010

ตําแหน่ งปั จจุบนั ใน GFPT

: กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกํากับดูแลกิจการ

จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

: 25 มิถนุ ายน 2541 – ปั จจุบนั (21 ปี )

ประสบการณ์ การทํางาน
/ตําแหน่ งงานอื่นในปั จจุบัน

:

ความรู้ความชํานาญ

: เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริ หารจัดการ และการกํากับดูแลกิจการ

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ พิจารณาความ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เรื่ อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประกอบกับการใช้ เครื่ องมือช่วย
ตรวจหาคุณสมบัติ หรื อทักษะที่จําเป็ นที่ยงั ขาดอยูข่ องคณะกรรมการ (Board Skill
Matrix) และจากรายชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอาชีพในทําเนียบ IOD (IOD
Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นร่ วมกับการพิจารณา
ผลประเมิ น การปฏิ บัติ ง านในตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ ก รรมการและกรรมการชุด ย่อ ย
รายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบกําหนดวาระ และเนื่องจากในสภาวะปั จจุบนั ไม่
สามารถหาใครที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษัทฯ มาทดแทนได้ จึงมีความจําเป็ นที่
ต้ องเสนอบุคคลที่ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกันกลับเข้ า
ดํารงตําแหน่ง และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณากลัน่ กรองตามลําดับ

บริ ษัทจดทะเบียน และบริ ษัทมหาชนจํากัด
-ไม่ม-ี
นิติบคุ คลอื่น
1. อาจารย์และแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
2. กรรมการ บจก. เอส.วี.เค. แฟมิลี่ มาร์ ท
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ข้ อมูลผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่ อ)
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2561
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกํากับดูแลกิจการ
การถือหุ้นในบริษัท

1 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
1 ครัง้ (100%)
10 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
10 ครัง้ (100%)
5 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
5 ครัง้ (100%)
2 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
2 ครัง้ (100%)

: ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ : ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ : 1 แห่ง
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ข้ อพิพาททางกฎหมายที่เป็ นคดีอาญาในศาลที่ไม่ ใช่ คดีลหุโทษ

: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด

: ไม่มี

ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการอิสระ
การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่ อย หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในปั จจุบัน หรื อช่ วง 2 ปี ที่
ผ่ านมา (เฉพาะผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระ)
ไม่ มี
1) การมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต กับผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ เป็ น
2) การเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หาร พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้ รับ
เงินเดือนประจํา
ไม่ เป็ น
3) การเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี รวมถึง
ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ ฯลฯ
ไม่ มี
4) การมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ (เช่น การซื ้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้ า/บริ การ การให้ ก้ ยู ืม
เงินหรื อการกู้ยืมเงิน) โดยให้ ระบุขนาดของรายได้ ด้วย
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