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ที่ GFPT 3/2557 

วนัท่ี 4 มีนาคม 2557 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาด้วย: 1.  ส าเนารายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 
2.  CD รายงานประจ าปี 2556  
3.  ข้อมลูผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
4.  นิยามกรรมการอิสระ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
5.  ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม การมอบฉนัทะและข้อมลูกรรมการอิสระ 

วิธีการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสยีง 
6.  หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.  
7.  ข้อบงัคบับริษัทฯในสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
8.  แผนท่ีสถานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในวนัศุกร์ที่     
4 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล :  บริษัทฯ ได้จดัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 12 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 ที่ได้จัดสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ
หนงัสอืเชิญประชมุ (สิง่ที่สง่มาด้วย 1: ส าเนารายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556) 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัที่ 12 ธันวาคม 2556 ได้มีการบนัทึกถกูต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง 

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 2  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2556 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล :  คณะกรรมการบริษัทขอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2556 (สิ่งที่สง่มาด้วย 2: CD 
รายงานประจ าปี 2556) ที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯประจ าปี 2556 
ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

การลงมติ : วาระนีไ้ม่มีการลงคะแนนเสียง 



 
 

 
 

  หน้า 2 / 7 
 

ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 
ธันวาคม 2556 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล :  คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับ
ระยะเวลาบญัชีประจ าปี ณ วนัสิน้สดุรอบบญัชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี
รับอนญุาต และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว เพื่อเสนอ
ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี  

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี 2556 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 
ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจ าปี 2556 หมวด “รายงานทาง
การเงิน” หน้า 104) ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ
หนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2556 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (นายอ าพล  จ านงค์วฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
เลขที่ 4663 ในนาม บริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี  จ ากัด (AMC)) และได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง และการเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว  

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทฯ หลงัหกัเงินส ารองตา่งๆ ทกุประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ โดยมีเง่ือนไขว่าการ
จ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
รวมถึงความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตลอดจนการจดัสรรเงินทนุไว้สว่นหนึ่งเพื่อการลงทนุและสร้าง
ผลตอบแทนอยา่งตอ่เนื่องให้กบัผู้ ถือหุ้น 

 ในปี 2556 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ จ านวน 534,247,748.81 บาท หรือ 
ก าไรตอ่หุ้นเทา่กบั 0.4261 บาท และไมม่ียอดขาดทนุสะสม ประกอบกบับริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียง
พอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาถึงแผนการลงทนุในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ สมควรที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ ถือหุ้นสามญัส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 438,837,350 บาท คิด
เป็นร้อยละ 82.14 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสงูกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิงวดปี 2556 และก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร ที่
ได้รับสทิธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล (BOI) ทัง้จ านวน ผู้ ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถกูหกัภาษี ณ 
ที่จ่าย และไมส่ามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้  
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ข้อมูลเปรียบเทียบ อัตราการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2555 – 2556 

การจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 
2555 

(ปรับปรุง) 
2556 

เงนิปันผล (บาท/หุ้น) งดจา่ยปันผล 0.35 
จ านวนเงินปันผลจา่ย (บาท) - 438,837,350 
ราคาหุ้น ณ 30 ธันวาคม 25XX   8.05 12.80 
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) - 2.73% 
ก าไรสทุธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ  (ล้านบาท) (390.68) 534.25 
อัตราส่วนการจ่ายเงนิปันผล (%) งบเฉพาะกิจการ - 82.14% 
ก าไรสทุธิ งบการเงินรวมบริษัทและบริษัทยอ่ย (ล้านบาท) 231.62 1,503.62 
อัตราส่วนการจ่ายเงนิปันผล (%) งบรวม - 29.19% 
การเติบโตของเงนิปันผลจ่าย เปรียบเทยีบกับปี 2554 - n.a. 

บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้มีสทิธิรับเงินปันผล ในวนัที่ 4 มีนาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที่ 5 มีนาคม 2557 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัท่ี 11 เมษายน 2557 

ทัง้นี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนมุติัจากที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 

เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จดัสรรส ารองตามกฎหมายจ านวนรวม 140,000,000.00บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจ านวนที่ต้องส ารองไว้ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท
แล้ว จึงไมม่ีการจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมายจากผลการด าเนินงานปี 2556 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงิน
ปันผลในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจ าปี 2557 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล : ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 19 ก าหนดวา่ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการพ้น
จากต าแหนง่เป็นจ านวนหนึง่ในสาม  

ในปี 2557 มีกรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามอตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด มีจ านวน 3 ทา่น ได้แก่ (1) นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม (2) นางสมสริิ อิงโพธ์ิชยั และ (3) 
นายปารเมศ เหตระกลู 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้า  
ตัง้แต่วนัที่ 17 กันยายน 2556 ถึง วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลา
ดงักลา่วแล้ว พบว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการ มายงับริษัทฯ แต่
อยา่งใด  
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ด าเนินการ
พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตามขัน้ตอนการสรรหา ซึ่งหลกัเกณฑ์
และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ในหมวด “การก ากบัดแูลกิจการที่ดี” ของรายงานประจ าปี ที่ได้จดัส่ง
ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้(สิ่งที่สง่มาด้วย 2: รายงานประจ าปี 2556 หน้า 
58) และพิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ ตาม
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบตัิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
ความเช่ียวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่มีกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย
ในวาระนี ้ได้เสนอให้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านกลบัเข้า
ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่  ดงันี ้

1) นายแพทย์อนนัต์  ศิริมงคลเกษม  กลบัเข้าด ารงต าแหนง่  กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่ 
2) นางสมสริิ  อิงโพธ์ิชยั  กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่  
3) นายปารเมศ เหตระกลู  กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ  อีกวาระหนึง่  

โดยมีรายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้อมูลของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตัง้ทดแทน
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3   

ความเห็นคณะกรรมการ :   คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า บุคคลทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 กฎระเบียบ
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบงัคบับริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ (ส าหรับกรรมการ
อิสระ: สิง่ที่สง่มาด้วย 4) นอกจากนี ้ยงัได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมดัระวงั และ
ซื่อสตัย์สจุริต เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้น อีกทัง้ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการที่ พ้นจากวาระทัง้ 3 
ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนเสนอ ดงันี ้

(1) นายแพทย์อนนัต์  ศิริมงคลเกษม  กลบัเข้าด ารงต าแหนง่  กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่ 
(2) นางสมสริิ  อิงโพธ์ิชยั  กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่ 
(3) นายปารเมศ เหตระกลู  กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ  อีกวาระหนึง่ 

การลงมติ :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาอนุมติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล :   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ ใน
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยค านึงถึงผลงานโดยรวมของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ 
ก าไรสทุธิของบริษัทฯ การขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกลัน่กรองอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมประการตา่งๆ และ
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั และมีการทบทวนทกุปี  
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ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์และความ
เหมาะสมประการตา่งๆ และได้เปรียบเทียบเคียงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุม่อตุสาหกรรม
เดียวกัน (เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) จึงมีความเห็นสมควรให้ปรับค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2557 เพิ่มขึน้จากปี 2556 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี  2556 ปี 2557 (ปีที่เสนอ) 
1) ค่าตอบแทนรายเดือน   
    - ประธานกรรมการบริษัท 40,000 บาท/คน/เดือน 50,000 บาท/คน/เดือน 
    - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 40,000 บาท/คน/เดือน 50,000 บาท/คน/เดือน 
    - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 35,000 บาท/คน/เดือน 45,000 บาท/คน/เดือน 
    - กรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัท 35,000 บาท/คน/เดือน 45,000 บาท/คน/เดือน 
2) โบนัสประจ าปี 1 เทา่ของคา่ตอบแทนรายเดือน 1เทา่ของคา่ตอบแทนรายเดือน 
3) โบนัสพเิศษ ไมม่ี ไมม่ี 

ทัง้นีใ้ห้กรรมการซึง่เป็นลกูจ้างของบริษัทฯ คงได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจ าปีตามอตัรา
ที่กลา่วมาข้างต้นนอกเหนือจากคา่ตอบแทนที่ได้รับในฐานะลกูจ้างของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยค านึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 ตามที่เสนอ 

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชมุ 

ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2557 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 42(5) ซึ่ง
ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ย และการก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2557 แล้วเห็นว่า บริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม 
ซี จ ากัด (AMC) เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเช่ือถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้
ความสามารถ นอกจากนีไ้ด้พิจารณาจ านวนเงินคา่สอบบญัชี ส าหรับปี 2557 ซึง่มีความเหมาะสมกบั
ขอบเขตการสอบบญัชี จึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและค่าสอบบญัชีประจ าปี 2557 โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้
1) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี จากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) เป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจ านวน 5 บริษัท ประจ าปี 2557 โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้
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(1) นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4663 หรือ 
 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี 
ตัง้แตปี่ 2556) 

(2) นางสาวประภาศรี ลลีาสภุา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4664 หรือ 
(ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย) 

(3) นางสาวยพุิน ชุ่มใจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 8622 
 (ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย) 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือดงักลา่ว ไมม่ีความสมัพนัธ์ และ/หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ 
บริษัทร่วม บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว จึง
มีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  

ผู้สอบบญัชีที่เสนอให้มีการแต่งตัง้โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีสงักัดส านกังานสอบ
บัญชีเดียวกันกับผู้ สอบบัญชีของบริษัทย่อยทัง้ 5 แห่ง และบริษัทร่วม 1 แห่ง คือ บริษัท            
จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากัด แต่ไม่ได้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทร่วมอีกหนึ่งแห่ง คือ 
บริษัท แมคคีย์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั เนื่องจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท แมค
คีย์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นบริษัทในตา่งประเทศ ซึ่งมีเง่ือนไขในการพิจารณา
คดัเลอืกผู้สอบบญัชีให้เป็นผู้สอบบญัชีเดียวกนั  

2) พิจารณาก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จ านวน 5 บริษัท ประจ าปี 2557 เป็น
จ านวนเงินรวม 2,480,000 บาท  ซึง่เทา่กบัคา่สอบบญัชีในปี 2556  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2556 ปี 2557 
(ปีที่เสนอ) 

คา่สอบบญัชีบริษัทฯ 805,000.- 805,000.- 
คา่สอบบญัชีบริษัทยอ่ย (5 บริษัท) 1,675,000.- 1,675,000.- 
คา่บริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) - - 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี 2,480,000.- 2,480,000.- 
เปลี่ยนแปลง                - % 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสีย่งที่ได้พิจารณากลัน่กรองอยา่งเหมาะสมแล้ว และเห็นว่า บริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั 
(AMC) เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเช่ือถือ มีผลงานดี มีบคุลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ 
และค่าตอบแทนมีความเหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิ
การแตง่ตัง้ให้ 
1) นายอ าพล จ านงค์วฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4663 หรือ 

(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตัง้แตปี่ 
2556) 

2) นางสาวประภาศรี ลลีาสภุา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4664 หรือ 
(ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย) 
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3) นางสาวยพุิน ชุม่ใจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 8622 
(ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย) 

จากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ านวน 5 
บริษัท ประจ าปี 2557 และอนมุตัิคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยประจ าปี 2557 เป็นจ านวน
เงินรวม 2,480,000 บาท ตามที่เสนอ 

การลงมติ :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 8  ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นหรือกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ตามรายช่ือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ระบไุว้ในค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ (สิ่งที่สง่มาด้วย 5) เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้า
ร่วมประชมุแทนได้โดยการกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะตามที่แนบมาพร้อมกนันี ้ (สิ่งที่สง่มาด้วย 6) และ
ประธานกรรมการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนเป็นผู้ รับหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 8:00 น. และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึน้ โปรดน าเอกสารและหลกัฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่สง่มาด้วย 5 และ 6 (ถ้ามี) มา
แสดงเพื่อลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับลงทะเบียนในกรณีท่ีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง 
หรือไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไข และบริษัทฯ จะด าเนินการประชมุตามข้อบงัคบับริษัทฯ และกฎหมายบริษัทมหาชนตามรายละเอียดใน
สิง่ที่สง่มาด้วย 7 

หากทา่นมีค าถามเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นหรือระเบียบวาระการประชมุที่น าเสนอครัง้นี ้สามารถจดัสง่ค าถามลว่งหน้า
ได้ที่ companysecretary@gfpt.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0 2473 8398 โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นระบช่ืุอที่อยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้ 

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ ตาม วนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น 

                                                                                                                        ขอแสดงความนบัถือ 
                       บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 

       
                                                   
 

      (นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม) 
                                                            ประธานกรรมการบริษัท 
 
 
 
หมายเหต ุ 1. บริษัทฯ ได้ก าหนดให้วนัองัคารท่ี 4 มีนาคม 2557 เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 โดยจะ

รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัพธุท่ี 5 มีนาคม 2557 

 2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 ของบริษัทฯ ฉบบันี ้พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์ม
หนงัสือมอบฉนัทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gfpt.co.th) 
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันที่ประชุม วันพฤหัสบดทีี่ 12 ธันวาคม 2556 

สถานที่ประชุม  ห้องประชมุบริษัท ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที  
  312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ   251 ราย จํานวนหุ้น    900,684,615 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    71.84 
 - มาประชมุด้วยตนเอง    86 ราย  จํานวนหุ้น    733,048,612 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    58.47 
 - โดยการมอบฉนัทะ 165 ราย จํานวนหุ้น    167,636,003 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    13.37 
 ผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่าประชมุ    4,341 ราย จํานวนหุ้น    353,136,385 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    28.16 
 รวมผู้ ถือหุ้นทัง้หมด       4,592  ราย จํานวนหุ้น 1,253,821,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  100.00 

กรรมการ 1.  นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท 
ที่เข้าร่วมประชุม 2.  นายวิรัช ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ 

3.  นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการ 
4.  นายแพทย์สาธิต กรเณศ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
5.  นายปารเมศ เหตระกลู กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
6.  นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
7.  นางสมสริิ อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริหาร 
8. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 
9.  นายสจิุน ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 

ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ นางสาวจิรยง  อนมุานราชธน ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั 
 ที่เข้าร่วมประชุม 

สักขพียาน  อาสาสมคัรจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (คณุวรรณี สทุธิสมัพนัธ์) 
ในการนับคะแนน 

ผู้จดบันทึกรายงาน นางสาวจฑุามาส  อิงโพธ์ิชยั (เลขานกุารบริษัท) 
การประชุม 

เร่ิมการประชุมเวลา 9.30 น. 
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น.ส.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งวา่ ขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองจํานวน 86 ราย  และโดยการมอบฉนัทะ
จํานวน 165 ราย รวมทัง้สิน้ 251 ราย นบัจํานวนหุ้นรวมกนัได้ทัง้สิน้ 900,684,615 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.84 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ น.ส.จุฑามาส อิงโพธ์ิชยั จึงได้เชิญประธานฯ 
กลา่วเปิดประชมุ 

นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและกลา่วเปิดประชุม
วิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2556 แนะนํากรรมการบริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม และได้มอบหมายให้                             
น.ส.จุฑามาส อิงโพธ์ิชยั เลขานกุารบริษัททําหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม และดําเนินการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชมุตอ่ไป 

ก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชมุ น.ส.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั เลขานกุารบริษัท ได้เชิญให้ทา่นผู้ ถือหุ้น รับชมวีดีทศัน์ ขัน้ตอนวิธีการ
ลงคะแนนเสยีง วิธีการนบัคะแนนเสียง ตวัอย่างของบตัรลงคะแนนที่ถกูต้องและบตัรเสีย และวิธีการแจ้งผลการลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

วิธีการลงคะแนนเสยีง 

 ณ.ตอนลงทะเบียนผู้ ถือหุ้นจะได้รับบตัรลงคะแนนเสียง เพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีมี หรือเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะมาโดยให้ถือวา่หนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสยีง 

 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ สามารถลงคะแนนเสยีง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยทําเคร่ืองหมายในช่อง 
เห็นด้วย หรือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ตามที่ต้องการเพียงช่องเดียวในบตัรลงคะแนนให้ตรงตามระเบียบวาระ 

 การลงคะแนนเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระ หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ 
“งดออกเสยีง” ขอให้ทําเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนน แล้วยกมือขึน้ เพื่อท่ีเจ้าหน้าที่จะไปรับบตัรลงคะแนนมาบนัทกึในการ
นบัคะแนนเสยีงตอ่ไป 

วิธีการนบัคะแนนเสยีง 

 บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนบัคะแนนเสยีง 
 ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนําบัตรลงคะแนนที่ผู้ ถือหุ้นออกเสียง  ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มาหักออกจาก

จํานวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในระเบียบวาระนัน้ ๆ 
 บริษัทฯ คํานวณการนบัฐานคะแนนเสยีงในมติประเภทตา่ง ๆ ดงันี ้

 - กรณีใช้มติเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นําคะแนนงดออกเสียงมา
นบัเป็นฐานคะแนน 

 -  กรณีใช้มติสองในสามของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ และมติสามในสีข่องผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ บริษัทฯ จะนําคะแนน
งดออกเสยีงมานบัเป็นฐานคะแนน 

-  กรณีที่ผู้ เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นตามหนงัสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้
ลว่งหน้าในหนงัสอืมอบฉนัทะแล้ว ผู้ รับมอบฉนัทะจะไม่ได้รับบตัรลงคะแนนหลงัจากการลงทะเบียน เนื่องจากบริษัทฯ 
ได้ทําการบนัทกึคะแนนเสยีงตามที่ผู้ ถือหุ้นกําหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ว 
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 สําหรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีประสงค์จะกลบัก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด  สามารถใช้สิทธิของท่านได้ 
โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ประจําแถวในห้องประชมุ 

การแจ้งผลการลงคะแนนเสยีง 

 ในแตล่ะวาระ บตัรลงคะแนนสาํหรับวาระก่อนหน้าจะไมน่ํามานบัคะแนนเสยีงอีกในแตล่ะระเบียบวาระ บริษัทฯ จะแจ้งผล
การลงคะแนนเสยีง และแสดงผลการลงคะแนนเสยีง บนจอภาพตามจดุตา่ง ๆ ให้ที่ประชมุทราบ 

 คะแนนเสยีงของจํานวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะ ทําให้จํานวนผู้ เข้าร่วมประชมุในแตล่ะวาระเปลีย่นแปลงไปได้ 

 หลงัจากปิดการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ บตัรลงคะแนนสาํหรับวาระก่อนหน้าจะไมน่ํามานบัคะแนนเสยีงอีก 

คําถามและการเสนอความคิดเหน็  

 ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น หรือซกัถามเพิ่มเติมในประเด็นที่
เก่ียวข้องกบัระเบียบวาระนัน้ ๆ ขอให้ยกมือขึน้ และเมื่อประธานฯ อนญุาตแล้ว ขอให้แจ้ง ช่ือและนามสกุล พร้อมระบวุ่า
เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ให้ที่ประชมุทราบก่อนทกุครัง้  

 ในกรณีที่ความคิดเห็นหรือคําถามไม่เก่ียวข้องกับวาระที่กําลงัอยู่ในระหว่างการพิจารณา  ขอความกรุณาให้ผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะเสนอความเห็นหรือซกัถามในวาระท่ีเก่ียวข้องหรือวาระพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 

เพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสยีง จึงได้เชิญผู้ ถือหุ้น คือ คณุวรรณี สทุธิสมัพนัธ์ อาสาสมคัร เข้าร่วมเป็นสกัขีพยานและทํา
หน้าที่ช่วยดแูล และตรวจสอบการนบัคะแนน ให้เป็นไปอย่างถกูต้องและโปร่งใส จากนัน้ที่ประชุมได้เร่ิมพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชมุตามลาํดบัดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2556 

เลขานกุารฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2556 
รายละเอียดปรากฏ ตามสิง่ที่สง่มาด้วยลาํดบัท่ี 1 ของหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น   

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานกุารฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติรับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 

มติ ที่ประชมุฯ ได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมดงักลา่วแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2556 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 900,734,038 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 0 0.00 
บตัรเสยี 0 0.00 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ (3) วัตถุประสงค์ 

เลขานกุารฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ เป็นดงันี ้

 “ข้อ 2. ประกอบกิจการฆา่ไก่ ชําแหละไก่ แช่แข็งไก่สด ผลติอาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ ผลติอาหารกึ่งสาํเร็จรูป ผลติอาหารสําเร็จรูป 
ผลติอาหารพร้อมปรุง ผลติอาหารพร้อมบริโภค ตลอดจนการผลิต ผลิตภณัฑ์อาหารจากเนือ้สตัว์ทกุชนิด ทกุประเภท เช่น ไก่ สกุร 
กุ้ง การตลาด การสง่ออก การจําหนา่ย ซือ้และขายผลติภณัฑ์เนือ้ไก่ และผลติภณัฑ์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง”  

และเพื่อวตัถปุระสงค์ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ดงักลา่ว จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
พิจารณาอนุมตัิมอบอํานาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ  และ/หรือกรรมการผู้มีอํานาจมอบหมายเป็นผู้ดําเนินการขอจด
ทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  กับกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอํานาจแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความตามที่นายทะเบียนกําหนด 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี  ้เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ (3) วตัถุประสงค์ โดยวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติ  ที่ประชมุฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ (3) วตัถปุระสงค์ ตามที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื 
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 900,974,038 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 0 0.00 
บตัรเสยี 0 0.00 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับความช่วยเหลือทางด้านการเงนิจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

เลขานกุารฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ประเภท : รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทการรับความช่วยเหลอืทางการเงิน 
วงเงินกู้ยืม : เงินกู้ ระยะยาว จํานวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ทัง้นี ้ให้นบัรวมเงินกู้ ระยะยาวที่บริษัทฯ ได้

กู้ยืมจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนั และจะครบกําหนดชําระในวนัท่ี 31 มกราคม 2557 
อตัราดอกเบีย้ : ไมเ่กิน ร้อยละ 5.50 ตอ่ปี 
ระยะเวลาการกู้ยืม : ไมเ่กิน 10 ปี โดยเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2557 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2567 
การชําระดอกเบีย้ : ชําระทกุเดือน 
การชําระคืนเงินต้น : ชําระภายในวนัที่ 31 มกราคม 2567 ทัง้นี ้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย สามารถคืนเงินต้น

บางสว่นหรือทัง้หมดได้ก่อนกําหนดโดยผู้ให้กู้ตกลงที่จะไมค่ิดคา่ปรับ หรือคา่ใช้จ่ายใดๆ จาก
การชําระเงินกู้ก่อนกําหนด 

หลกัประกนั : ไมม่ี 
เง่ือนไขการกู้ยืม : 
 

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ยสามารถกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัครัง้เดียวหรือหลายครัง้
ตลอด“ระยะเวลาการกู้ยืม” แต่จํานวนเงินกู้ดงักลา่วที่คงเหลือ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องไม่
เกินจํานวนที่ระบไุว้ในเง่ือนไข “วงเงินกู้ยืมเงิน” และระยะเวลาการกู้ยืมแต่ละครัง้ สิน้สดุไม่
เกิน “ระยะเวลาการกู้ยืม” 

เง่ือนไขในกรณีผิดนดั : 
 

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยยินยอมให้คิดดอกเบีย้ในอตัราเท่ากบัร้อยละ 15.00 ต่อปี นบั
จากวนัท่ีบริษัทฯ ผิดนดัหรือผิดสญัญา 

ลกัษณะการเข้าทําสญัญา : 
 

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยที่กู้ ยืมเงินจะเข้าทําสญัญาเงินกู้  หรือตัว๋สญัญาใช้เงินโดยตรง
กบับุคคลที่เก่ียวโยงกนัแต่ละรายในแต่ละครัง้ที่มีการกู้ ยืมเงิน โดยใช้สญัญาเงินกู้  หรือตัว๋
สญัญาใช้เงินที่มีเง่ือนไขเดียวกัน และระบุให้วนัที่ 31 มกราคม 2567 เป็นวนัครบกําหนด
ชําระเงินต้น 

เง่ือนไขการกู้ยืมอื่น ๆ : ไมม่ี 

วตัถปุระสงค์ในการเข้าทํารายการ มีดงันี ้
1) เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ เป็นเงินกู้ ระยะยาว ให้เหมาะสมกบัลกัษณะการดาํเนินธรุกิจ และการลงทนุของ

กลุม่บริษัทฯ  
2) เพื่อใช้เป็นเงินลงทนุ ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ในการเพิม่กําลงัการผลติตลอดสายการผลติเนือ้ไก่แปรรูป แบบครบวงจร

ของกลุม่บริษัทฯ 
3) เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในการดําเนินกิจการตามปกติของกลุม่บริษัทฯ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีแผนการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันขัน้ต่ําประมาณปีละ  200 ล้านบาท อย่างไรก็ดี หากมี
เหตุการณ์ใด ที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งอาจส่งผลกระทบ ต่อผลประกอบการของบริษัทฯ และทําให้สภาพคล่องของ  
บริษัทฯ ลดลงอย่างมีนยัสําคญั บริษัทฯ อาจพิจารณาชะลอการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ในปีดงักล่าวออกไป เพื่อเป็นการรักษาสภาพ
คลอ่งในการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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เลขานกุารฯ ได้เรียนเชิญ คณุจิรยง อนมุานราชธน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั ให้ความเห็นเก่ียวกบั
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และเปรียบเทียบกบัการระดมทนุด้วยวิธีการอื่น ๆ และสรุปวา่การเข้าทํารายการครัง้นีม้ีความเหมาะสม และ
เห็นควรให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิในการเข้าทํารายการครัง้นี ้เนื่องจาก 

1) การกําหนดอตัราดอกเบีย้สงูสดุไว้ไม่เกินร้อยละ 5.50 ต่อปี จะช่วยลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ตลาด
ในช่วงระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า ซึง่จะก่อให้เกิดความสะดวกในการบริหารจดัการต้นทนุทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ 

2) เง่ือนไขการกู้ ยืมมีความยืดหยุ่นในการบริหารจดัการสภาพคลอ่ง ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบริหารจดัการโครงสร้าง
เงินทนุได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เช่น การลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบีย้โดยการจ่ายชําระคืนเงินต้นบางสว่นก่อนครบกําหนด หาก
กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอ 

3) กลุม่บริษัทฯ ไมต้่องมีภาระในการจดัหาหลกัทรัพย์เพื่อคํา้ประกนัเงินกู้ยืม ทําให้กลุม่บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ปลอดภาระจํานองเพื่อ
รองรับโอกาสในการจดัหาแหลง่เงินทนุเพิ่มเติมในอนาคต 

4) กลุม่บริษัทฯ สามารถคืนเงินต้นบางสว่นหรือทัง้หมดได้ก่อนครบกําหนด โดยไมต้่องเสยีคา่ปรับให้แก่ผู้ ให้กู้  
5) ไมม่ีการกําหนดเง่ือนไขซึง่เป็นการจํากดัสทิธิให้กลุม่บริษัทฯ จดัหาหรือระดมทนุด้วยวิธีการอื่นใดในอนาคต ในกรณีการจดัหา

หรือการระดมทนุด้วยวิธีการอื่นก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กลุม่บริษัทฯ มากกวา่การกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม สรุปได้ดงันี ้

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย  

เสนอแนะว่า ในกรณีที่มีการผิดนัดช าระหนี  ้บริษัทฯ ควรระบุเงื่อนไขการผิดนัด
ช าระหนีใ้ห้ชัดเจนว่าการผิดนัดช าระหนีนั้น้ครอบคลุมถงึความผิดพลาดจากสาเหตุ
ใดบ้าง และต้องไม่เกิดจากความผิดพลาดของกรรมการบริหาร  เน่ืองจาก
กรรมการบริหารเป็นผู้ปล่อยกู้ให้บริษัทฯ และเป็นผู้รับดอกเบีย้ในกรณีที่ มีการผิด
นัดช าระหนี ้

คณุจิรยง อนมุานราชธน 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

- ในเร่ืองของกรณีผิดนัดชําระหนีน้ัน้ สาเหตุที่เราไม่ได้ใส่รายละเอียดและเง่ือนไขอื่นๆ  
เนื่องจาก กรรมการบริหารบางท่านไม่ได้เป็นกรรมการที่มีความเก่ียวโยงกันในวาระ
ดงักลา่ว อีกทัง้ยงัมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนเก่ียวข้องในการปล่อยเงินกู้นี ้
คอยดูแลและบริหารจัดการอยู่แล้ว เราจึงมองว่าเนือ้หาที่ได้นําเสนอไปนัน้  น่าจะ
ครอบคลมุเพียงพอ อยา่งไรก็ตาม เราจะพิจารณาเพิ่มเติมในการแก้ไขเนือ้หาตามที่ท่าน
ผู้ ถือหุ้นได้เสนอมา 

 
จากค าถามข้างต้น หากมีการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ได้เสนอนัน้ จะท าให้การ
ประชุมคราวนีถ้กูต้องตามกฎหมายหรือไม่ 

คณุธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค 
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ 

- ในสว่นของสญัญานัน้ บริษัทฯ ยงัไม่ได้ทําสญัญาฉบบันี ้สว่นเร่ืองเหตุผิดนดัและอตัรา
ดอกเบีย้ 15% เป็นอตัราที่ค่อนข้างมาตรฐานในวงการการเงิน ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า 
บริษัทฯ นัน้ไมเ่คยผิดนดัชําระหนี ้ในช่วง 5 ปีที่ผา่นมาแตอ่ยา่งใด 
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คุณกติตพิงศ์ มานะอนันตกุล 
ผู้ถอืหุ้น 

อัตราดอกเบีย้ของการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ก าหนดไว้ไม่เกิน ร้อยละ 5.50 
ต่อปี บริษัทฯ จะจ่ายดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 5.50 หรือต ่ากว่านี ้ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- บริษัทฯ จะจ่ายในอตัราที่ร้อยละ 5.50 ตอ่ปี ซึง่ถือเป็นอตัราสงูสดุตามที่กําหนด  

 การกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่จะครบก าหนดช าระ บริษัทฯ ก าหนดอัตรา
ดอกเบีย้ไว้ที่  ไม่เกิน ร้อยละ 6.00 ต่อปี ซึ่งที่ ผ่านมาบริษัทฯ จ่ายดอกเบีย้ในอัตรา
ร้อยละเท่าไหร่ 

 - ที่ผา่นมาตลอดระยะเวลาการกู้ยืม บริษัทฯ จ่ายดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 6.00 ตอ่ปี 
 

ที่ ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรับอัตราดอกเบีย้ลดลงมีผลต่อการ
พิจารณาตัดสินใจในการท ารายการครัง้นีห้รือไม่ 

 - คณะกรรมการพิจารณาจาก ดอกเบีย้เงินกู้ ระยะยาวตามที่ธนาคารเป็นตวักําหนดด้วย 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี  ้เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับความช่วยเหลือ
ทางด้านการเงินจากบุคคลที่เก่ียวโยงกัน โดยวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียง
ทัง้หมด ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี   

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากบุคคลที่
เก่ียวโยงกนั ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     
โดยไม่นับส่วนของผู้ถอืหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 

เห็นด้วย 165,391,898 80.84 
ไมเ่ห็นด้วย 851,700 0.42 
งดออกเสยีง 38,352,700 18.74 
บตัรเสยี 0 0.00 

วาระที่ 4 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

เลขานกุารฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุฯ วา่ได้ดําเนินการประชมุมาครบทกุระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม หรือมี
ข้อเสนอแนะ ที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชมุในครัง้นี ้โดยมีผู้ ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้

คุณสุริยา สรรพอาษา 
ผู้ถอืหุ้น 

มีความเห็นว่าบริษัทฯ น่าจะท าการเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้น แทนการกู้ยืมเงิน
จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม - การเข้าถึงแหลง่เงินทนุของบริษัทฯ โดยการกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ถือว่าทําให้
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ประธานกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีทางเลือกมากขึน้กว่าบริษัทอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1.การเพิ่มทนุเรียกเงินจากผู้
ถือหุ้ น 2.การกู้ เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน 3.การออกหุ้นกู้  ซึ่งในกรณีที่ผล
ประกอบการของบริษัทฯ ไม่ดีจะทําให้บริษัทฯ เข้าถึงแหลง่เงินทุนต่างๆ เหลา่นีไ้ด้ยาก 
ในขณะที่การดําเนินธุรกิจยังคงต้องดําเนินต่อไป เพราะฉะนัน้คณะกรรมการจึงเสนอ
วิธีการกู้ยืมเงินจากผู้ที่เก่ียวโยงกนัเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึง่ ซึง่หากเทียบกบับริษัทอื่นซึง่มี 
3ช่องทาง แตบ่ริษัทฯ มีอีกหนึง่ช่องทาง จึงคิดวา่มนันา่จะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชุมในครัง้นี ้ประธานฯ จึงกลา่วปิดการประชุมและ
ขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีได้ให้ความไว้วางใจและเช่ือมัน่ตอ่กิจการ ของบริษัทฯ มาโดยตลอด  

อนึ่ง หลงัจากเร่ิมการประชุมเม่ือเวลา 09.30 น. ได้มีผู้ ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึน้ โดยมีผู้ ถือหุ้นมาประชุม
รวมทัง้สิน้ 294 ราย จํานวนหุ้นทัง้สิน้ 912,517,140 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.78 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

ปิดประชุม เวลา 10.30 น. 

 

 

     ลงนาม ............................................  ประธานกรรมการบริษัท 

                            (นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม) 

            ประธานท่ีประชมุ 

 

 

ลงนาม ............................................เลขานกุารบริษัท 

           (นางสาวจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั) 

               ผู้บนัทกึการประชมุ 
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ชื่อและชื่อสกุล  : นายแพทย์อนันต์  ศิริมงคลเกษม 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการบริษัท (กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่) 

อายุ : 62 ปี  

สัญชาติ : ไทย  

การศึกษา  : แพทยศาสตร์บณัฑิต วฒุิบตัรจกัษุแพทย์  
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลกัสตูร Directors Accreditation Program 

ต าแหน่งปัจจุบนัใน GFPT : ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการ 
  (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 

  กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

  กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 27 มกราคม 2535 – ปัจจบุนั (22 ปี) 

ประสบการณ์การท างาน                    : 

/ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

1. ประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการ บจก. จีพี บรีดดิง้  
2. ประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย  
3. ประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการ บจก. เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม  
4. ประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการ บจก. จีเอฟ ฟดูส์  
5. กรรมการบริหาร บมจ. กรุงไทยอาหารสตัว์  
6. กรรมการ บจก. ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์  
7. กรรมการ บจก. พี.เว็ต.  
8. กรรมการ บจก. พานาแลบ  
9. กรรมการ บจก. แมคคย์ี ฟู้ ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)  
10. กรรมการ บจก. จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)  
11. กรรมการ บจก. เวชผาติ ์
12. กรรมการ บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส  
13. กรรมการ บจก. เฟอร์มา 
14. กรรมการผู้จดัการ บจก. เอเชีย ฟลาวเวอร์  
15. นายกสมาคม สมาคมผู้ผลติไก่เพื่อสง่ออกไทย 
16. กรรมการ กลุม่อตุสาหกรรมอาหาร - สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 17. กรรมการ สภาผู้สง่สนิค้าทางเรือแหง่ประเทศไทย 
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ความรู้ความช านาญ :  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจการผลิตเนือ้ไก่แปรรูปเพ่ือการส่งออก  และมีความ
ช านาญด้านการบริหารจดัการ การขายและการตลาด และมีประสบการณ์ท างาน
ในอตุสาหกรรมเกษตรมากกวา่ 20 ปี 

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาความเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ เร่ือง คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556  

-  การประชมุคณะกรรมการ 11 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 11 ครัง้ (100%) 
- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 1 ครัง้ (100%)  
-  การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 1 ครัง้ (100%) 
-  การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 2 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 2 ครัง้ (100%) 
-  การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  2 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 2 ครัง้ (100%) 

การถอืหุ้นในบริษัท : 4,134,080 หุ้น คิดเป็น 0.33% ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น : 17 แหง่ 

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

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ   : ไมม่ี 

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด   :   ไมม่ี 
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ชื่อและชื่อสกุล  : นางสมสิริ อิงโพธ์ิชัย 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการบริษัท (กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่) 

อายุ : 66 ปี   

สัญชาติ : ไทย  

การศึกษา  : ประถมศกึษา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลกัสตูร Directors Accreditation Program 

ต าแหน่งปัจจุบันใน GFPT : กรรมการบริหาร 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 27 มกราคม 2535 - ปัจจบุนั (22 ปี) 

ประสบการณ์การท างาน                    : 
/ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

1. รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายบญัชี-การเงิน  
บมจ. กรุงไทยอาหารสตัว์  

2. กรรมการบริหาร บจก. ฟาร์มกรุงไทย  
3. กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม  
4. กรรมการ บจก. จีเอฟ ฟดูส์  
5. กรรมการ บจก. ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์  
6. กรรมการ บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส  
7. กรรมการ บจก. พี.เว็ต.  
8. กรรมการ บจก. พานาแลบ  
9. กรรมการ บจก. เฟอร์มา 

ความรู้ความช านาญ :  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้าน บญัชีและการเงิน การบริหารจดัการ และมีประสบการณ์
การท างานในอตุสาหกรรมเกษตรมากกวา่ 40 ปี  

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาความเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ เร่ือง คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท  

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556  

-  การประชมุคณะกรรมการ 11 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 11 ครัง้ (100%) 
- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 1 ครัง้ (100%)  
-  การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 1 ครัง้ (100%) 

การถอืหุ้นในบริษัท : 2,979,930 หุ้น คิดเป็น 0.24% ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น : 9 แหง่ 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: 4 แหง่ 
1) รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายบญัชี-การเงิน บมจ. กรุงไทยอาหารสตัว์ เป็นบริษัทยอ่ย จ าหนา่ยอาหารสตัว์ 
2) กรรมการบริหาร 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 : 50 ปี 

สัญชาติ : ไทย  

การศึกษา  : ปริญญาโท University of Hartford, Connecticut, USA 

  The Institute of Chartered Financial Analysts, Virginia, USA 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลกัสตูร Directors Certification Program 

ต าแหน่งปัจจุบันใน GFPT : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 

  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 1 กรกฎาคม 2548 - ปัจจบุนั (9 ปี) 

ประสบการณ์การท างาน                    : 
/ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

1. กรรมการ บจก. สีพ่ระยาการพิมพ์  
2. กรรมการ บจก. ประชมุชา่ง  
3. กรรมการ บจก. อะกริยเูนีย่น  
4. กรรมการ บจก. ปิยะดาแมนชัน่ 

ความรู้ความช านาญ :  เป็นผู้ทรงคณุวฒุิด้านการการสอบทานงบการเงิน 

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เร่ือง คุณสมบัติกรรมการ  นิยาม
กรรมการอิสระ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริษัท 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556  

-  การประชมุคณะกรรมการ 11 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 11 ครัง้ (100%) 
- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 1 ครัง้ (100%)  
-  การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 1 ครัง้ (100%) 
-  การประชมุคณะกรรมการตรวบสอบและบริหารความเสีย่ง 3 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 4 ครัง้ (75%) 
-  การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 2 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 2 ครัง้ (100%) 

การถอืหุ้นในบริษัท : 50,000 หุ้น คิดเป็น 0.004% ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น : 4 แหง่ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: ไมม่ี 
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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 การให้กู้ ยืม
เงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบขุนาดของรายได้ด้วย 

ไม่ม ี
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นิยามกรรมการอิสระ ของ บริษัท จีเอฟพทีี จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ได้พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระ  โดยกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ต้องมีคณุสมบตัติามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศแก้ไขเพิ่มเติมซึง่อาจมีในอนาคต โดยก าหนดให้
เข้มข้นกวา่ข้อก าหนดของนิยามกรรมการอิสระ ของ ก.ล.ต. ในเร่ืองสดัส่วนการถือหุ้น (ก.ล.ต. ก าหนดร้อยละ 1) 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนกังาน ลูกจ้าง ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิตบิคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกบับริษัทฯ ทัง้ในปัจจุบนัและก่อนได้รับการแต่งตัง้เป็น
กรรมการอิสระไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร กบั
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะ
ท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้ในปัจจุบนัและก่อนได้รับการแต่งตัง้
เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ท่ีมีมลูค่า
ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากว่าตามวิธีการค านวณมลูค่า
ของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนัด้วย 

5. ไม่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกบับริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้น ท่ีมีนยั 
(ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯโดยนบัรวมผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย) ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือ
หุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ สงักดัอยู่ ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพใด ๆ รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึง่ไ ด้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 
และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วยทัง้ในปัจจุบนัและก่อนได้รับการแตง่ ตัง้เป็น
กรรมการอิสระไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยใน
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ  1 ของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่ งขันท่ีมีนัยกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 ทัง้นี ้ ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้
ตดัสินใจ ในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านา จ
ควบคมุ ของบริษัทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ โดยไม่ถือวา่กรรมการอิสระนัน้เป็นกรรมการท่ีมี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน 
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ค าชีแ้จงวธีิการลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม  
การมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสระ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2557 
บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 4 เมษายน 2557 

การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 
บริษัทฯ จะเร่ิมเปิดรับลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป และใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกและ
รวดเร็ว ดงันัน้ จึงขอให้ผู้ เข้าประชมุแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีต้อ่พนกังานลงทะเบียน 

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี) 

1. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง  
เอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกให้ซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัร
ประจ าตวัข้าราชการ หรือ หนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ)  

1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
(1) หนงัสอืมอบฉนัทะ (แนะน าให้ใช้แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความอย่างถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ

และผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
(2) ส าเนาเอกสารของผู้มอบฉนัทะที่สว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้มอบฉนัทะได้ลงลายมือช่ือ

รับรองส าเนาถกูต้อง 
(3) เอกสารของผู้ รับมอบฉนัทะที่สว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1  

2. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล  

2.1 กรณีผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 
(1) เอกสารของผู้มีอ านาจลงนามแทนที่สว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1  
(2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นที่ออกโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ 

สว่นราชการท่ีมีอ านาจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ หรือ เจ้าหน้าที่ของนิติบคุคลนัน้ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี โดย
ต้องมีรายละเอียด ช่ือนิติบคุคล ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนัหรือกระท าการแทนนิติบคุคล เง่ือนไขหรือข้อจ ากดัใน
การลงลายมือช่ือ ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ เป็นต้น และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติ
บคุคล 

2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคลมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ  
(1) หนงัสอืมอบฉนัทะ (แนะน าให้ใช้แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความอย่างถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ 

(ผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลพร้อมประทบัตราส าคญั [ถ้ามี]) และ ผู้ รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 
บาท 

(2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นที่ออกโดยกรมทะเบียนการค้า  กระทรวงพาณิชย์ หรือ 
สว่นราชการท่ีมีอ านาจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ หรือเจ้าหน้าที่ของนิติบคุคลนัน้ ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี โดย
ต้องมีรายละเอียด ช่ือนิติบคุคล ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนัหรือกระท าการแทนนิติบคุคล เง่ือนไขหรือข้อจ ากดัใน
การลงลายมือช่ือ ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ เป็นต้น และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติ
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บคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(3) ส าเนาเอกสารผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลที่สว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

(4) เอกสารผู้ รับมอบฉนัทะที่สว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 

2.3 กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคลมอบฉนัทะให้กบั Custodian  

(1) หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ (ผู้มีอ านาจลงนาม
ของนิติบคุคลพร้อมประทบัตราส าคญั [ถ้ามี]) และ ผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(2) ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลง
นามแทนนิติบคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท า
การแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(3) ส าเนาเอกสารผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลที่สว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

(4) หนงัสอืยืนยนัการได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ Custodian 

(5) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของ Custodian ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี 
และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลของ  Custodian หรือผู้ รับมอบอ านาจ 
(กรณีมีหนงัสอืมอบอ านาจก าหนดให้ผู้ รับมอบอ านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารดงักลา่วได้) 

(6) ส าเนาเอกสารผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลของ Custodian ที่สว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 
และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลของ Custodian 

(7) เอกสารผู้ รับมอบฉนัทะท่ีสว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 

(8) ในกรณีทีเ่อกสารต้นฉบบัไมไ่ด้เป็นภาษาองักฤษ เอกสารนัน้จะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษพร้อมรับรอง Notary 
Public เพื่อยืนยนัความถกูต้อง   
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การมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสระ 

หนังสือมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ได้จดัท าหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่ก าหนดโดยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ 
(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ซึง่ได้ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะในการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้แก่ 

1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบทัว่ไป ซึง่เป็นแบบท่ีง่ายและไมซ่บัซ้อน 
2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 
3. แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก

 และดแูลหุ้น 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชมุแทน หรือกรรมการอิสระ
ของ บริษัทฯ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแทน โดยเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะ
เพียงแบบเดียว ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอแนะน าให้ใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่สง่มาด้วย 6) ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียง
ลงคะแนนได้อยา่งชดัเจน และกรอกข้อความแล้วจดัสง่มายงับริษัทฯ ก่อนการประชมุ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะแบบทัว่ไปสามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถเลอืกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ได้โดย
สามารถ download ได้ที่ website: http://www.gfpt.co.th 

 

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

รายช่ือกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะมีดงันี ้ 

1. นพ.สาธิต กรเณศ  
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง อาย ุ61 ปี  
อยูบ้่านเลขท่ี 250/2 ซอยทองหลอ่ 8 ถนนสขุมุวิท 55 แขวงคลองตนั เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

2. นายปารเมศ เหตระกูล  
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง อาย ุ50 ปี  
อยูบ้่านเลขท่ี 1/4 ถนนวิภาวดีรังสติ เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 

3. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค  
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง อาย ุ49 ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี 52/137 ทาวเวอร์ปาร์ค คอนโดมิเนียม ห้อง 29บี ซอยสขุมุวิท 3 ถนนสขุมุวิท เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

ในกรณีที่ท่านมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระบคุคลใดบคุคลหนึ่งดงักลา่วข้างต้น  เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อ
ด าเนินการแล้ว โปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะกลบัมายงับริษัทฯ ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชมุ 
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ข้อมูลของกรรมการท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

 

ชื่อ – นามสกุล 
ประเภทกรรมการ 
 
อายุ 
สัญชาติ 

นพ.สาธิต กรเณศ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
61 ปี 
ไทย 

การศึกษา วทบ.พบ.วฒุิบตัรศลัยกรรมทัว่ไปและศลัยกรรมเด็ก มหาวิทยาลยัมหิดล 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลกัสตูร Directors Accreditation Program 
หลกัสตูร Audit Committee Program 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 25 มิถนุายน 2541 – ปัจจบุนั (16 ปี) 

ประสบการณ์การท างาน/ 

ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

อาจารย์และแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
กรรมการ บจก. เอส.วี.เค. แฟมิลี ่มาร์ท 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน หรือ  
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร 

ไมม่ี 

การถอืหุ้นในบริษัทฯ ไมม่ี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไมม่ี 

สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่ มี สิทธิออกเสียง
ทัง้หมด 

ไมม่ี 

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล
ที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ 

ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 2 / 2 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 4 / 4  ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 2 / 2 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 2 / 2 ครัง้ 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ มีบทบาทส าคญัในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  
ในการก ากบัดแูลกรรมการและฝ่ายจดัการ ให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและ
สอดคล้องตามหลกัธรรมาภิบาล 

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาใน
ครัง้นี ้

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 
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ข้อมูลของกรรมการท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

ชื่อ – นามสกุล 
ประเภทกรรมการ 
 
อายุ 
สัญชาติ 

นายปารเมศ เหตระกลู 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
50 ปี 
ไทย 

การศึกษา ปริญญาโท University of Hartfort, Connecticut, USA 
The Institute of Chartered Financial Analysts, Virginia, USA 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลกัสตูร Directors Accreditation Program 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 1 กรกฎาคม 2548 – ปัจจบุนั (9 ปี) 

ประสบการณ์การท างาน/ 

ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

กรรมการ บจก. สีพ่ระยาการพิมพ์ 
กรรมการ บจก. ประชมุชา่ง  
กรรมการ บจก. อะกริยเูนีย่น 
กรรมการ บจก. ปิยะดาแมนชัน่ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน หรือ 
เกี่ยวเน่ือง กับธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร 

ไมม่ี 

การถอืหุ้นในบริษัทฯ 50,000 หุ้น  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไมม่ี 

สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่ มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมด 

คิดเป็น 0.004% ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล
ที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ 

ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 11 / 11 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 2 / 2 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 3 / 4 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 2 / 2 ครัง้ 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ มีบทบาทส าคญัในฐานะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ในการ
ก ากับดูแลกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องตามหลกัธรรมาภิบาล 

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ พิจารณาใน
ครัง้นี ้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประจ าปี 2557 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 
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ข้อมูลของกรรมการท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
ชื่อ – นามสกุล 
ประเภทกรรมการ 
 
อายุ 
สัญชาติ 

นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
49 ปี 
ไทย 

การศึกษา ปริญญาโทกฎหมาย University of Pennsylvania 
ปริญญาโทกฎหมาย Southern Methodist University 
ปริญญาตรีกฎหมาย Thammasat University 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลกัสตูร Directors Accreditation Program 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 1 กรกฎาคม 2551 – ปัจจบุนั (6 ปี) 

ประสบการณ์การท างาน/ 

ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

กรรมการ บจก. ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน หรือ  
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร 

ไมม่ี 

การถอืหุ้นในบริษัทฯ ไมม่ี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไมม่ี 

สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่ มี สิทธิออกเสียง
ทัง้หมด 

ไมม่ี 

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล
ที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ 

ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 11 / 11 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 4 / 4 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 2 / 2 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 2 / 2 ครัง้ 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ มีบทบาทส าคญัในฐานะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ในการ
ก ากับดูแลกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องตามหลกัธรรมาภิบาล 

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาใน
ครัง้นี ้

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 
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ขัน้ตอนการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  

  ผู้ ถือหุ้น บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 

มาด้วยตนเอง  
(บคุคลธรรมดา / นิติบคุคล) 

ผู้รับมอบฉันทะ 
(บคุคลธรรมดา / นิติบคุคล / Custodian) 

 

โต๊ะลงทะเบียน จดุที่ 1 
ตรวจเอกสาร 

 

โต๊ะลงทะเบียน จดุที่ 2 
ตรวจหนงัสอืมอบฉนัทะ และตรวจเอกสาร 

 

รับอาหารวา่ง 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

เข้าห้องประชมุ 

รับบตัรลงคะแนน 

เจ้าหน้าที่เก็บบตัร 
ลงคะแนน / สรุปผลลงคะแนน 

ประธานกลา่วสรุปผลลงคะแนนตอ่ที่ประชมุ 

กรณีที่มีผู้ ต้องการออกเสยีง  
“ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง”  

ในวาระนัน้ ๆ ให้ยกมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

เร่ิมประชมุตามล าดบัระเบียบวาระ 

ประธานเปิดประชมุ (9.30) 
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การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง  

ประธานท่ีประชมุ หรือบคุคลที่ประธานที่ประชมุมอบหมาย จะแจ้งวิธีการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียงให้
ที่ประชมุทราบก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ 

1. การออกเสียงลงคะแนน 

1.1 การลงคะแนนในแตล่ะวาระ ประธานที่ประชุมจะสอบถามท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใด ไม่เห็นด้วย
หรือ งดออกเสยีง โปรดยกมือขึน้ 
 หากมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท า

เคร่ืองหมายในช่องไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงในบตัรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชมุ และสง่บตัร
ลงคะแนนดงักลา่วให้เจ้าหน้าที่ ทัง้นี ้จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ออกเสยีงเห็นด้วย  

 หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะยกมือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ถือวา่ที่ประชมุมีมติเอกฉนัท์เห็นด้วยตามที่
ประธานฯ เสนอในที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

1.2 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและผู้ ถือหุ้นได้ท าเคร่ืองหมายในช่องเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสยีงในหนงัสอืมอบฉนัทะในวาระใดๆ ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์แล้ว บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงตามที่ผู้ ถือหุ้น
ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วไปบนัทกึรวบรวมไว้ลว่งหน้า โดยบริษัทจะไมแ่จกบตัรลงคะแนนในวาระใดที่ผู้ ถือหุ้น
ได้ท าเคร่ืองหมายดงักลา่วไว้แล้วในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง 

2.1 บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนบัคะแนนเสยีง 

2.2 นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง 

2.3 การนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระจะแบง่ออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 

 วาระท่ีต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 
107 (1) พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535)  

 วาระที่ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
(ตามมาตรา 90 วรรคสอง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535)  

 วาระที่ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน (ตามมาตรา 107 (2) พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535)  

2.4 กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนในบตัรลงคะแนนไม่ตรงตามหนงัสือมอบฉนัทะ บริษัทฯจะนบัคะแนนเสียงตาม
หนงัสอืมอบฉนัทะที่บริษัทได้บนัทกึไว้ลว่งหน้า 

2.5 ประธานที่ประชุมหรือบคุคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายจะประกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
หลงัจากการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระสิน้สดุลง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
Proxy Form B 

                                                       
                                                        เขียนที่................................................................................................. 
                                                        Written at 
                                                        วนัท่ี..................เดือน.........................................พ.ศ............................ 
                                                        Date                   Month    Year 
(1) ข้าพเจ้า  ..........................................................................................................สญัชาติ...................................................... 

I/We                                     Nationality 
อยูบ้่านเลขท่ี  ............................................ถนน......................................................ต าบล/แขวง.................................................. 
Residing at No.                                                 Road                                                              Sub District 
อ าเภอ/เขต................................................จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
District                                                              Province                                                         Postal Code 

(2) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
     as a shareholder of GFPT Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม  ....................................หุ้น  และ ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั....................................เสยีง  ดงันี ้
holding a total amount of                                                shares, and is entitled to cast     votes 
 หุ้นสามญั.........................................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................................เสยีง 
       Ordinary share                                                       shares, and is entitled to cast     votes 
 หุ้นบริุมสทิธิ..................................................... หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................................เสยีง 

Preferred share                                                      shares, and is entitled to cast     votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
hereby appoint  
 (1) ............................................................................................................................................อาย.ุ.........................ปี 

Name          Age                       Years 
อยูบ้่านเลขท่ี.......................................ถนน...................................................ต าบล/แขวง........................................... 
Residing at No.                                          Road                                                          Sub District 
อ าเภอ/เขต.......................................จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย์............................................หรือ 
District                                                    Province                                                Postal Code                                                       ;or 

 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ...............................นายแพทย์สาธิต กรเณศ ..................................อาย.ุ.........61..........ปี 
Assign a proxy to the Independent Director,             Dr. Sathit Karanes,                           Age            61     Years 
อยูบ้่านเลขท่ี …250/2..ซอยทองหลอ่ ..8.. ถนน ....สขุมุวิท 55 ...................ต าบล/แขวง....คลองตนั............................ 
Residing at No. 250/2     Soi Thonglor 8         Road      Sukhumvit 55                   Sub District       Klongtan 
อ าเภอ/เขต.....วฒันา...............................จงัหวดั...กรุงเทพฯ.....................รหสัไปรษณีย์......10110....................หรือ 
District           Wattana                                   Province  Bangkok                           Postal Code           10110                         ;or 

 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ................................นายปารเมศ เหตระกูล..................................อาย.ุ.........50..........ปี 
Assign a proxy to the Independent Director,                Mr. Paramet Hetrakul,        Age            50     Years 
อยูบ้่านเลขท่ี …1/4………………………..ถนน ....วิภาวดีรังสติ...................ต าบล/แขวง...................-............................ 
Residing at No. 1/4                                         Road       Vipawadee Rungsit            Sub District   



AGM2014 | สิ่งที่สง่มาด้วย 6ข (Enclosure 6B) 
 

   2 / 5 
         

อ าเภอ/เขต.....หลกัสี.่.................................จงัหวดั...กรุงเทพฯ.....................รหสัไปรษณีย์......10210....................หรือ 
District              Laksi                                        Province  Bangkok                          Postal Code          10210                ;or 

 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ...............................นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค........................อาย.ุ.........49..........ปี 
Assign a proxy to the Independent Director,               Mr. Thanathip Pichedvanichok,                        Age           49      Years 
อยูบ้่านเลขท่ี 52/137 ทาวเวอร์ปาร์ค คอนโดมเินียม ห้อง 29บี ซอยสขุมุวิท 3 ถนนสขุมุวิท ต าบล/แขวง......-.................... 
Residing at No. 52/137 Tower Park Condominium Room 29B          Soi Sukhumvit 3 Road Sukhumvit  Sub District   
อ าเภอ/เขต.....วฒันา.................................จงัหวดั...กรุงเทพฯ......................รหสัไปรษณีย์......10110.............................  
District       Wattana                                          Province Bangkok                            Postal Code           10110    

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในวนัศกุร์ที ่4 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชมุบริษัทชัน้ M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนน พระรามที่ 2 
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

Just only one as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2014 Annual General Meeting of Shareholders’ on Friday 
4th April, 2014 at 9.30 a.m. at Company Conference Room, M Floor, GFPT Tower, 312 Rama 2 Road, Bangmod, Jomthong, Bangkok 10150, 
or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows: 
วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 
Agenda 1: To certify the minute of the Extraordinary General Meeting of Shareholders’ No. 1/2013 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 2:  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2556 
Agenda 2: To acknowledge the Company’s 2013 operating results 
(ระเบียบวาระนีเ้ป็นเร่ืองเพื่อทราบ จึงไมต้่องลงคะแนนเสยีง)  
(No voting required for this agenda) 

วาระที่ 3:  พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
2556 

Agenda 3: To consider and approve the consolidated and separated statements of financial position and statements of 
comprehensive income of GFPT PCL. and its subsidiaries for the year ended December 31, 2013 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
Approve Disapprove Abstain 
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วาระที่ 4:  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 
Agenda 4: To consider and approve dividend payment for the Company’s 2013 operating result 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 5:  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2557 
Agenda 5: To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who complete their terms by rotation in 

2014 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 แตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือ 

The appointment of all nominated candidates; or 
 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

Approve Disapprove Abstain 
 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

The appointment of individual member as follows: 
1. นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม 

Dr. Anan Sirimongkolkasem 
 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

Approve Disapprove Abstain 
2. นางสมสิริ อิงโพธ์ิชัย  

Mrs. Somsiri Ingpochai 
 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

Approve Disapprove Abstain 
3. นายปารเมศ เหตระกูล 

Mr. Parameth Hetrakul 
 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 6:  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 
Agenda 6: To consider and approve the 2014 Board of Directors’ remuneration 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

Approve Disapprove Abstain 
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วาระที่ 7:  พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2557 
Agenda 7: To consider and approve the appointment of auditor and the 2014 auditor’s fee 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

Approve Disapprove Abstain 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
ไมถ่กูต้อง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
The Proxy’s voting on any matters that are not pursuant to what is specified in this Proxy Form is considered invalid and will not be 
regarded as my/our voting as shareholder(s). 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/we do not specify or express my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda considered or resolved in the 
meeting other than specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy is entitled to consider the matters 
and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.   

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any act(s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects. 

  ลงช่ือ ……...…………………………………………… ผู้มอบฉนัทะ 
  Signed (....……………..........................................) Grantor 
  ลงช่ือ ……...………………………………………....... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
  Signed (....……………..........................................)  Proxy 
  ลงช่ือ ……...………………………………………....... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
  Signed (....……………..........................................)  Proxy 
  ลงช่ือ ……...………………………………………....... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
  Signed (....……………..........................................)  Proxy 
หมายเหตุ:  
Remark: 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยก

การลงคะแนนเสียงได้ 
A shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her/their behalf and all votes of a shareholder cannot 
be split for more than one proxy. 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual director. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ 
If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form B as attached. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex to Proxy Form B. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
The proxy is granted by a Shareholder of GFPT Public Company Limited 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในวนัศกุร์ที ่4 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชมุบริษัทชัน้ M อาคารจีเอฟพีที 
312 ถนนพระรามที ่2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150  
For the 2014 Annual General Meeting of Shareholders’ on Friday 4th April, 2014 at 9.30 a.m. at Company Conference Room, M Floor, GFPT 
Tower, 312 Rama 2 Road, Bangmod, Jomthong, Bangkok 10150  
หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
Or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

วาระที่ …………  เร่ือง ……………………………………………………………………………………………………………. 
Agenda: Subject 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ …………  เร่ือง ……………………………………………………………………………………………………………. 
Agenda: Subject 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ …………  เร่ือง ……………………………………………………………………………………………………………. 
Agenda: Subject 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

Approve Disapprove Abstain 
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ข้อบังคับบริษัท จีเอฟพีท ีจ ากัด (มหาชน) และ กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด 
เฉพาะส่วนที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

หมวดที่ 5: การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากทีก่ลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวสิามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามัญเม่ือใดก็
ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึง่มี
หุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าชื่อกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการทีข่อให้เรียกประชมุไว้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเชน่นี  ้ คณะกรรมการต้องจดัให้มี
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 37 ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการท าเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุ 
พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิหรือเพ่ือพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุใน
หนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยที่พิมพ์จ าหน่าย ณ ท้องที่ อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทเป็นเวลาติดตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั  

ข้อ 38 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้น
ทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของ จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 
ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมงจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามก าหนดไว้ 
หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป แตถ้่าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใชก่ารเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้น
ร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่ และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบ
องค์ประชมุ 

ข้อ 39 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที่ประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น ถ้าประธานไมมี่รองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้น
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 

ข้อ 40 ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น แตจ่ะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ 
ในกรณีมอบฉันทะให้ยื่นหนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนก าหนดตอ่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชมุ
ก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ  
ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไมมี่สิทธิออกเสียงในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่จ านวนหุ้นที่ตนถือรวมกบัจ านวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) โดยถือวา่หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง 
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือวา่ผู้ รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเทา่กบัจ านวนเสียงที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกนั เว้นแตผู่้ รับมอบฉันทะจะแถลงตอ่
ที่ประชมุก่อนลงคะแนนวา่ตนจะออกเสียงแทนผู้ซึง่มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบชุื่อผู้ มอบฉันทะและจ านวนหุ้นผู้มอบฉันทะถืออยูด้่วย 

ข้อ 41 มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในทีป่ระชมุออก

เสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
(2)   ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
 (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 

(ค) การท า แก้ไข หรือ เลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัทฯทัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการ
ธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

ข้อ 42  กิจการที่ประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท า มีดงันี ้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา 

 (2) พิจารณาและอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
 (3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
 (4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 (5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี 
 (6) ปรึกษากิจการอ่ืน ๆ  
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แผนที่บริษัท จีเอฟพทีี จ ากัด (มหาชน) 

 

ที่อยู ่: อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที ่2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 
โทร : 02 473 8000 โทรสาร : 02 473 8398 

รายละเอียดการเดนิทาง 

เส้นทางที่ 1 : ทางด่วนเฉลิมมหานคร 
ใช้เส้นทางดาวคะนอง-พระรามที่ 2 เลือกลงพระรามที่ 2 ชิดซ้ายออกทางคู่ขนาน กลับรถที่สะพานกลับรถหน้า      

หมูบ้่านชิชา ตรงมาจะพบโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อยูท่างซ้ายมือ เลยมาประมาณ 200 เมตร อาคารจีเอฟพีทีอยูท่างซ้ายมือ 

เส้นทางที่ 2 : ถนนสาทร 
 มาจากถนนสาทร ข้ามสะพานตากสิน ตรงมาเจอสี่แยกตากสิน-ราชพฤกษ์ (ไม่ต้องขึน้สะพาน) เลีย้วซ้าย ตรงมาจน
ผ่านบิ๊กซี แล้วตรงมาขึน้สะพานข้ามแยกชิดขวาไปทางพระรามที่ 2 ชิดซ้ายออกทางคู่ขนาน กลบัรถที่สะพานกลบัรถหน้า    
หมูบ้่านชิชา ตรงมาจะพบโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อยูท่างซ้ายมือ เลยมาประมาณ 200 เมตร อาคารจีเอฟพีทีอยูท่างซ้ายมือ 

เส้นทางที่ 3 : เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS 
 ลงสถานีรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบรีุ หรือวงเวียนใหญ่แล้วสามารถต่อรถประจ าทางสาย 76, 169 และ 172 มาลงที่ป้าย
ตลาดโอเ๋อ ๋(โพธ์ิทอง) แล้วเดินข้ามสะพานลอยมาที่อาคารจีเอฟพีที 

ลงสถานีรถไฟฟ้า BTS ตลาดพลแูล้วสามารถต่อรถประจาทางสาย 68, 101, 147 จากป้ายห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ 
ทา่พระ มาลงท่ีป้ายตลาดโอเ๋อ ๋(โพธ์ิทอง) แล้วเดินข้ามสะพานลอยมาท่ีอาคารจีเอฟพีที 

เส้นทางที่ 4 : เดินทางด้วยรถประจ าทาง 

รถประจ าทางที่ผา่นอาคารจีเอฟพีที : 17, 68, 76 , 101, 105, 140, 141, 142, 147, 169, 172, 558, 529   



แบบขอรับรายงานประจ าปี 2556 ในแบบรูปเล่ม 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานประจ าปี 2556 ที่มีข้อมลูตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ในรูปแบบ CD-ROM 2 ภาษา และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันีแ้ล้ว 

 ทัง้นี ้หากทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2556 ในรูปแบบเลม่ สามารถติดตอ่มายงับริษัทฯ 
พร้อมแจ้งช่ือและที่อยูข่องทา่นในการรับเอกสาร เพื่อบริษัทฯ จะได้จดัสง่เอกสารให้ทา่นตอ่ไป โดยช่องทางในการตดิตอ่มีดงันี ้

 โทรศพัท์  :  0 2473 8000 

 โทรสาร  :  0 2473 8398 

 อีเมล์  : companysecretary@gfpt.co.th 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ช่ือ...................................................................นามสกลุ...................................................................................... 

ท่ีอยู่.................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

หมายเลขโทรศพัท์ติดตอ่...............................................................อีเมล์................................................................ 

 




