
สิ่งที่สง่มาด้วย 2 | เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4 

หน้า 1 / 6 

 

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
ชื่อและชื่อสกุล  : นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการบริษัท (กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่) 

อายุ : 68 ปี  

สัญชาติ : ไทย  

การศึกษา  : แพทยศาสตร์บณัฑิต วฒุิบตัรจกัษุแพทย์  
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004 

ต าแหน่งปัจจุบนัใน GFPT : กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 
  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
  กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 
  รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส  
  รองกรรมการผู้จดัการอาวโุสสายงานบริหาร 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 27 มกราคม 2535 - ปัจจบุนั (28 ปี) 

ประสบการณ์การท างาน                    : 
/ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ ากดั  
1. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. กรุงไทยอาหาร 
นิติบคุคลอื่น 
1. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการ  

บจก. จีพ ีบรีดดิง้  
2. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการ  

บจก. ฟาร์มกรุงไทย  
3. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการ  

บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม 
4. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการ  

บจก. จีเอฟ ฟดูส์  
5. กรรมการ บจก. ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์  
6. กรรมการ บจก. กรุงไทยเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 
7. กรรมการ บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส  
8. กรรมการ บจก. แมคคย์ี ฟูด้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)  
9. กรรมการ บจก. จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)  
10. กรรมการ บจก. เวชผาติ ์
11. นายกสมาคม สมาคมผู้ผลติไก่เพื่อสง่ออกไทย 
12. กรรมการ กลุม่อตุสาหกรรมอาหาร - สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
13. กรรมการ สภาผู้สง่สนิค้าทางเรือแหง่ประเทศไทย 
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ) 

ความรู้ความช านาญ :  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจการผลิตเนือ้ไก่แปรรูปเพื่อการส่งออก และมีความ
ช านาญด้านการบริหารจดัการ การขายและการตลาด และมีประสบการณ์ท างาน
ในอตุสาหกรรมเกษตรมากกวา่ 20 ปี 

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ พิจารณาความ
เหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ เร่ือง คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใช้เคร่ืองมือช่วย
ตรวจหาคณุสมบตัิ หรือทกัษะที่จ าเป็นท่ียงัขาดอยูข่องคณะกรรมการ (Board Skill 
Matrix) และจากรายช่ือผู้ที่มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอาชีพในท าเนียบ IOD (IOD 
Chartered Director) และรายช่ือที่มีการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้นร่วมกบัการพิจารณา
ผลประเมินการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อย
รายบคุคลของกรรมการผู้ที่ครบก าหนดวาระ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณากลัน่กรองตามล าดบั 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562  

- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 1 ครัง้ (100%)  
-  การประชมุคณะกรรมการบริษัท 9 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 9 ครัง้ (100%) 
- การประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน 2 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 2 ครัง้ (100%) 
 และก ากบัดแูลกิจการ  
- การประชมุคณะกรรมการบริหาร 12 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 12 ครัง้ (100%) 

การถอืหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2562) : 4,134,080 หุ้น คิดเป็น 0.33% ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 14 แหง่ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : 5 แหง่ 
1) กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. กรุงไทยอาหาร เป็นบริษัทยอ่ย ธุรกิจจ าหนา่ยอาหารสตัว์ 
2) กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. จีพี บรีดดิง้ เป็นบริษัทยอ่ย ธุรกิจจ าหนา่ยลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์ 
3) กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ฟาร์มกรุงไทย เป็นบริษัทยอ่ย ธุรกิจจ าหนา่ยลกูไก่ 
4) กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม เป็นบริษัทยอ่ย ธุรกิจจ าหนา่ยไก่เนือ้ 
5) กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. จีเอฟ ฟดูส์ เป็นบริษัทยอ่ย ธุรกิจจ าหนา่ยลกูชิน้ไส้กรอก  

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ   : ไมม่ี 

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด   :   ไมม่ี 
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ชื่อและชื่อสกุล  : นางสมสิริ อิงโพธ์ิชัย 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการบริษัท (กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่) 

อายุ : 72 ปี  

สัญชาติ : ไทย  

การศึกษา  : ประถมศกึษา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น 17/2004 

ต าแหน่งปัจจุบันใน GFPT : กรรมการบริษัท 
  กรรมการบริหาร 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 27 มกราคม 2535 - ปัจจบุนั (28 ปี) 

ประสบการณ์การท างาน                    : 
/ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ ากดั 
1. กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายบญัชี-การเงิน  

บมจ. กรุงไทยอาหาร  
นิติบคุคลอื่น 
1. กรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย 
2. กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม 
3. กรรมการ บจก. จีเอฟ ฟดูส์ 
4. กรรมการ บจก. ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ 
5. กรรมการ บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส 
6. กรรมการ บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์ 

ความรู้ความช านาญ :  เป็นผู้ทรงคณุวฒุิด้าน บญัชีและการเงิน การบริหารจดัการ และมีประสบการณ์การ
ท างานในอตุสาหกรรมเกษตรมากกวา่ 40 ปี 

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ พิจารณาความ
เหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ เร่ือง คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใช้เคร่ืองมือช่วย
ตรวจหาคณุสมบตัิ หรือทกัษะที่จ าเป็นที่ยงัขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill 
Matrix) และจากรายช่ือผู้ที่มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอาชีพในท าเนียบ IOD (IOD 
Chartered Director) และรายช่ือที่มีการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้นร่วมกับการพิจารณา
ผลประเมินการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อย
รายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบก าหนดวาระ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณากลัน่กรองตามล าดบั 
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562  

- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 1 ครัง้ (100%)  
-  การประชมุคณะกรรมการบริษัท 9 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 9 ครัง้ (100%) 
- การประชมุคณะกรรมการบริหาร 12 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 12 ครัง้ (100%) 

การถอืหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2562) : 2,550,400 หุ้น คิดเป็น 0.20% ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 7 แหง่ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : 4 แหง่ 
1) กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายบญัชี-การเงิน  

บมจ. กรุงไทยอาหารสตัว์ เป็นบริษัทยอ่ย จ าหนา่ยอาหารสตัว์ 
2) กรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย เป็นบริษัทยอ่ย จ าหนา่ยลกูไก่ 
3) กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส ฟาร์ม เป็นบริษัทยอ่ย จ าหนา่ยไก่เนือ้ 
4) กรรมการ บจก. จีเอฟ ฟดูส์ เป็นบริษัทยอ่ย จ าหนา่ยลกูชิน้ไส้กรอก 

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ   : ไมม่ี 

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด   :   ไมม่ี 
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ชื่อและชื่อสกุล  : นายปารเมศ  เหตระกูล 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ (กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่) 

อายุ : 56 ปี 

สัญชาติ : ไทย  

การศึกษา  : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,  
  University of Hartford, Connecticut, USA 
  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  ประกาศนียบตัรทางวชิาชีพชัน้สงูทางด้านการเงินและการลงทนุ CFA,  
  the Institute of Chartered Financial Analysts, Virginia, USA 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น 43/2005 

ต าแหน่งปัจจุบนัใน GFPT : กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ  
  กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 1 กรกฎาคม 2548 - ปัจจบุนั (15 ปี) 

ประสบการณ์การท างาน                  : 
/ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ ากดั 
-ไมม่ี- 
นิติบคุคลอื่น 
1. กรรมการ บจก. ดีเอ็นบรอดคาสท์ 
2. กรรมการ บจก. ประชมุช่าง 
3. กรรมการ บจก. อะกริยเูนี่ยน 
4. กรรมการ บจก. ปิยะดาแมนชัน่ 

ความรู้ความช านาญ :  เป็นผู้ ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน และมีประสบการณ์ด้านการเงินเพียงพอที่จะ
สามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความเช่ือถือได้ของงบการเงิน 

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ พิจารณาความ
เหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ เร่ือง คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใช้เคร่ืองมือช่วย
ตรวจหาคณุสมบตัิ หรือทกัษะที่จ าเป็นท่ียงัขาดอยูข่องคณะกรรมการ (Board Skill 
Matrix) และจากรายช่ือผู้ที่มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอาชีพในท าเนียบ IOD (IOD 
Chartered Director) และรายช่ือที่มีการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้นร่วมกบัการพิจารณา
ผลประเมินการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อย
รายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบก าหนดวาระ และเนื่องจากในสภาวะปัจจุบนัไม่
สามารถหาใครที่เหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัทฯ มาทดแทนได้ จึงมีความจ าเป็นท่ี
ต้องเสนอบุคคลที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกันกลบัเข้า
ด ารงต าแหนง่ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลัน่กรองตามล าดบั 
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562  

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

-  การประชมุคณะกรรมการบริษัท 8 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 9 ครัง้ (88.88%)  

-  การประชมุคณะกรรมการตรวบสอบ 4 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 4 ครัง้ (100%) 

-  การประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน 
 และก ากบัดแูลกิจการ 

2 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 2 ครัง้ (100%) 

การถอืหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2562) : 50,000 หุ้น คิดเป็น 0.004% ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 4 แหง่ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไมม่ ี

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ   : ไมม่ี 

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด   :    ไมม่ี 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา (เฉพาะผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ) 
(1)   การมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต กบัผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่ม ี

(2)   การเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหาร พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

(3)   การเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี รวมถึง
ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ ฯลฯ 

ไม่เป็น 

(4)   การมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขาย วตัถดุิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืม
เงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบขุนาดของรายได้ด้วย 

ไม่ม ี

 
 


