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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ชื่อและชื่อสกุล  : นายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม   

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : ประธานกรรมการบริษัท (กลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึง่) 

อายุ : 78 ปี  

สัญชาติ : ไทย  

การศึกษา  : มธัยมปลาย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น 11/2004 

ตาํแหน่งปัจจุบนัใน GFPT : ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 27 มกราคม 2535 – ปัจจบุนั (27 ปี) 

ประสบการณ์การทาํงาน                    : 

/ตาํแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจํากดั  

1. ประธานกรรมการ บมจ. กรุงไทยอาหาร  

นิติบคุคลอ่ืน 

1. ประธานกรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย  

2. ประธานกรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม  

3. ประธานกรรมการ บจก. จีพี บรีดดิง้  

4. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์  

5. ประธานกรรมการ บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพนัธ์ อิมเอ็กซ์  

6. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริญพนัธ์ จี.พี.ฟาร์ม  

7. ประธานกรรมการ บจก. กรุงไทยเพาะเลีย้งสตัว์นํา้  

8. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส  

9. ประธานกรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์  

10. ประธานกรรมการ บจก. จลุฉตัร 

ความรู้ความชาํนาญ :  เป็นผู้ทรงคณุวฒุิด้านธุรกิจเกษตร อาหารสตัว์ การเลีย้งไก่ และการบริหารจดัการ 

มีความชํานาญด้านการขายและการตลาดในธุรกิจอาหารสตัว์และมีประสบการณ์

การทํางานในอตุสาหกรรมเกษตรมากกวา่ 40 ปี 

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 2561  

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

-  การประชมุคณะกรรมการบริษัท 10 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 10 ครัง้ (100%) 

การถอืหุ้นในบริษัท (ณ 28 ธ.ค. 2561) : 33,000,000 หุ้น คิดเป็น 2.63% ของจํานวนหุ้นทัง้หมด 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไมม่ ี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :   11 แหง่ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : 4 แหง่ 

1) ประธานกรรมการ บมจ. กรุงไทยอาหาร  เป็นบริษัทยอ่ย  ธุรกิจจําหนา่ยอาหารสตัว์ 

2) ประธานกรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย  เป็นบริษัทยอ่ย  ธุรกิจจําหนา่ยลกูไก ่

3) ประธานกรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม  เป็นบริษัทยอ่ย  ธุรกิจจําหนา่ยไก่เนือ้ 

4) ประธานกรรมการ บจก. จีพี บรีดดิง้   เป็นบริษัทยอ่ย  ธุรกิจจําหนา่ยลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์ 

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ   : ไมม่ ี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จาํกัด   :   ไมม่ ี
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ชื่อและชื่อสกุล  : นายวิรัช ศิริมงคลเกษม 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : รองประธานกรรมการบริษัท (กลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึง่) 

อายุ : 69 ปี  

สัญชาติ : ไทย  

การศึกษา  : มธัยมปลาย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004 

ตาํแหน่งปัจจุบันใน GFPT : รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) 

  กรรมการบริหาร 

  กรรมการผู้จดัการ 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 27 มกราคม 2535 – ปัจจบุนั (27 ปี) 

ประสบการณ์การทาํงาน                    : 

/ตาํแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจํากดั 

1. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บมจ. กรุงไทยอาหาร  

นิติบคุคลอ่ืน 

1. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย  

2. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม  

3. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บจก. จีเอฟ ฟดูส์  

4. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บจก. จีพี บรีดดิง้  

5. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บจก. ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์  

6. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพนัธ์ อิมเอ็กซ์  

7. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บจก. ป.เจริญพนัธ์ จี.พี.ฟาร์ม  

8. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บจก. กรุงไทยเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ 

9. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส  

10. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์  

11. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บจก. จลุฉตัร 

12. กรรมการ บจก. แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 

ความรู้ความชาํนาญ :  เป็นผู้ทรงคณุวฒุิด้านธุรกิจเกษตร อาหารสตัว์ การเลีย้งไก่ และการบริหารจดัการ 

มีความชํานาญด้านการจดัการระบบการเลีย้งไก่ครบวงจรและการจดัซือ้วตัถดุิบ

อาหารสตัว์ และมีประสบการณ์การทํางานในอตุสาหกรรมเกษตรมากกวา่ 40 ปี 

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 
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ) 

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา (ต่อ)  ผลประเมินการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีกรรมการและกรรมการชุดย่อย

รายบคุคลของกรรมการผู้ ท่ีครบกําหนดวาระ และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท

พิจารณากลัน่กรองตามลาํดบั 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561  

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

-  การประชมุคณะกรรมการบริษัท 10 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 10 ครัง้ (100%) 

- การประชมุคณะกรรมการบริหาร 10 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 10 ครัง้ (100%) 

การถอืหุ้นในบริษัท (ณ 28 ธ.ค. 2561) : 30,349,500  หุ้น คิดเป็น 2.42% ของจํานวนหุ้นทัง้หมด 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไมม่ ี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :   13 แหง่ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : 6 แหง่ 

1) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จดัการ บมจ. กรุงไทยอาหาร เป็นบริษัทยอ่ย จําหนา่ยอาหารสตัว์ 

2) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จดัการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย เป็นบริษัทยอ่ย จําหนา่ยลกูไก ่

3) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จดัการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม เป็นบริษัทยอ่ย จําหนา่ยไก่เนือ้ 

4) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จดัการ บจก. จีเอฟ ฟดูส์ เป็นบริษัทยอ่ย จําหนา่ยลกูชิน้ไส้กรอก 

5) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จดัการ บจก. จีพี บรีดดิง้ เป็นบริษัทยอ่ย จําหนา่ยลกูไก่พอ่แมพ่นัธ์ุ 

6) กรรมการ บจก. แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) เป็นบริษัทร่วม จําหนา่ยผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ 

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ   : ไมม่ ี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จาํกัด   :   ไมม่ ี
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ชื่อและชื่อสกุล  : นพ.สาธิต กรเณศ  

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ (กลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึง่) 

อายุ : 66 ปี 

สัญชาติ : ไทย  

การศึกษา  : วทบ.พบ.วฒุิบตัรศลัยกรรมทัว่ไปและศลัยกรรมเด็ก  

  มหาวิทยาลยัมหิดล 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004 

  หลกัสตูร Audit Committee Program รุ่น 31/2010 

ตาํแหน่งปัจจุบนัใน GFPT : กรรมการอิสระ 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

  ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน 

  และกํากบัดแูลกิจการ 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 25 มิถนุายน 2541 – ปัจจบุนั (21 ปี) 

ประสบการณ์การทาํงาน                  : 

/ตาํแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจํากดั 

-ไมม่-ี 

นิติบคุคลอ่ืน 

1. อาจารย์และแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

2. กรรมการ บจก. เอส.วี.เค. แฟมิลี่ มาร์ท 

ความรู้ความชาํนาญ :  เป็นผู้ทรงคณุวฒุิด้านการบริหารจดัการ และการกํากบัดแูลกิจการ 

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

รายบุคคลของกรรมการผู้ ท่ีครบกําหนดวาระ และเน่ืองจากในสภาวะปัจจุบนัไม่

สามารถหาใครท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัทฯ มาทดแทนได้ จึงมีความจําเป็นท่ี

ต้องเสนอบุคคลท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ต่อเน่ืองกันกลบัเข้า

ดํารงตําแหนง่ และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลัน่กรองตามลาํดบั 
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561  

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

-  การประชมุคณะกรรมการบริษัท 10 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 10 ครัง้ (100%) 

-  การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 5 ครัง้ (100%) 

-  การประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน 

 และกํากบัดแูลกิจการ 

2 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 2 ครัง้ (100%) 

 

การถอืหุ้นในบริษัท : ไมม่ ี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไมม่ ี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 1 แหง่ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไมม่ ี

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ   : ไมม่ ี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จาํกัด   :    ไมม่ ี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่

ผ่านมา (เฉพาะผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ) 

1)   การมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต กบัผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มี 

2)   การเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหาร พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจํา 

ไม่เป็น 

3)   การเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี รวมถึง

ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ ฯลฯ 

ไม่เป็น 

4)   การมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขาย วตัถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืม

เงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบขุนาดของรายได้ด้วย 

ไม่มี 

 

 

 

 

 


