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ที่ GFPT 3/2560 

วันท่ี 1 มีนาคม 2560 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย: 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
2.  CD รายงานประจ าปี 2559 
3.  ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
4.  นิยามกรรมการอิสระ บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 
5.  ค าชี้แจงวิธีการลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม การมอบฉันทะ 
 และข้อมูลกรรมการอิสระ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 
6.  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
7.  ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
8.  แผนท่ีสถานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวันพุธที่       
5 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1: ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559) 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ได้มีการบันทึกถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง 

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 2  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  คณะกรรมการบริษัทขอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2: CD 
รายงานประจ าปี 2559) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 
ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ  

การลงมติ : วาระนีไ้ม่มีการลงคะแนนเสียง 
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ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 
 31 ธันวาคม 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับ
ระยะเวลาบัญชีประจ าปี ณ วันส้ินสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน
การประชุมสามัญประจ าปี  

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2559 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2: CD รายงานประจ าปี 2559 หมวด “รายงานทาง
การเงิน” หน้า 177) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วและได้จัดส่งให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2559 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายอ าพล จ านงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขที่ 4663 ในนาม บริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด (AMC) และได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและการเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว  

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
หลังหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงิน
ปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้ง
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 512,586,612.93 บาท หรือ ก าไร
ต่อหุ้นเท่ากับ 0.41 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะ
จ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาถึงแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว 
เห็นว่าบริษัทฯ สมควรที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นสามัญจากผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งส้ินจ านวน  376,146,300 
บาท คิดเป็นร้อยละ 73.38 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร  ที่ได้รับสิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ทั้งจ านวน ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่
สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ 
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ภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ทั้งจ านวน ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่
สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ 
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ข้อมูลเปรียบเทียบ อัตราการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 – 2559 

การจ่ายเงินปนัผลส าหรับผลการด าเนนิงาน 2558 
(ปรับปรุง) 

2559 

เงินปนัผล (บาท/หุน้) 0.25 0.30 
จ านวนเงินปันผลจา่ย (บาท) 313,318,125 376,146,300 
ราคาหุ้น ณ 30 ธันวาคม 25XX   9.90 14.70 
อัตราส่วนเงนิปนัผลตอบแทน (%) 2.53% 2.04% 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ  (ล้านบาท) (207.77) 512.59 
อัตราส่วนการจ่ายเงินปนัผล (%) งบเฉพาะกิจการ n.a.* 73.38% 
ก าไรสุทธิ งบการเงินรวมบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท) 1,194.92 1,643.70 
อัตราส่วนการจ่ายเงินปนัผล (%) งบรวม 26.22% 22.88% 
การเติบโตของเงนิปนัผลจ่าย เปรียบเทียบกบัปี 2558 (37.50%) 20.00% 

หมายเหตุ: * ปี 2558 งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงผลขาดทุนสุทธิ 207.77 ล้านบาท จึงไม่สามารถค านวณอัตราส่วน
การจ่ายเงินปันผล (%) งบเฉพาะกิจการได้ 

บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน
วันท่ี 28 เมษายน 2560 

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรส ารองตามกฎหมายจ านวนรวม 140,000,000.00 บาท หรือคิดเป็น     
ร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจ านวนที่ต้องส ารองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของ 
บริษัทฯ แล้ว จึงไม่มีการจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายจากผลการด าเนินงานปี 2559 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน
ปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท 

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการพ้น
จากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสาม  

ในปี 2560 มีกรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามอัตราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด มีจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม (2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย และ    
(3) นายปารเมศ เหตระกูล 
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว
แล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ มายังบริษัทฯ  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ด าเนินการ
พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตามข้ันตอนการสรรหา ซึ่งหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ในหมวด “การก ากับดูแลกิจการ” ของรายงานประจ าปี ที่ได้จัดส่งให้กับ
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2: CD รายงานประจ าปี 2559 หน้า 96) 
และพิจารณาถึงความเหมาะสม ท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ ตาม
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
ในวาระนี้ ได้เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง  ดังนี้ 

(1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม  กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง 
(2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง 
(3) นายปารเมศ เหตระกูล กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ  อีกวาระหนึ่ง  

เนื่องด้วยสภาวะการณ์ในปัจจุบัน ต าแหน่งกรรมการอิสระ ไม่สามารถหาบุคคลที่เหมาะสมกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ มาทดแทนได้ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องเสนอบุคคลที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระใน  
บริษัทฯ เกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกันกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 

โดยมีรายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตั้งทดแทน
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3   

ความเห็นคณะกรรมการ :   คณะกรรมการบริษัท (ซึ่ งไม่รวมกรรมการผู้มี ส่วนได้ เ สีย) ได้พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 กฎระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ (ส าหรับกรรมการ
อิสระ: ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4) โดยกรรมการอิสระที่ได้เสนอให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งยังคงสามารถปฏิบัติ
หน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์  และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้ง เป็นผู้มีความรู้  
ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระทั้ง  3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังนี ้
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว
แล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ มายังบริษัทฯ  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ด าเนินการ
พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตามขั้นตอนการสรรหา ซ่ึงหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ในหมวด “การก ากับดูแลกิจการ” ของรายงานประจ าปี ที่ได้จัดส่งให้กับ
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2: CD รายงานประจ าปี 2559 หน้า 96) 
และพิจารณาถึงความเหมาะสม ท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ ตาม
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
ในวาระนี้ ได้เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง  ดังนี้ 

(1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม  กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง 
(2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง 
(3) นายปารเมศ เหตระกูล กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ  อีกวาระหนึ่ง  

เนื่องด้วยสภาวะการณ์ในปัจจุบัน ต าแหน่งกรรมการอิสระ ไม่สามารถหาบุคคลที่เหมาะสมกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ มาทดแทนได้ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องเสนอบุคคลที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระใน  
บริษัทฯ เกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกันกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 

โดยมีรายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตั้งทดแทน
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3   

ความเห็นคณะกรรมการ :   คณะกรรมการบริษัท (ซึ่ งไม่รวมกรรมการผู้มี ส่วนได้ เ สีย) ได้พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 กฎระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ (ส าหรับกรรมการ
อิสระ: ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4) โดยกรรมการอิสระที่ได้เสนอให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งยังคงสามารถปฏิบัติ
หน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย 
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ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระทั้ง  3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังนี ้

 

 

        GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED 
                                       PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10570, THAILAND TEL. 02-315-9400 FAX: 02-315-9433-6 
                                       OFFICE: GFPT TOWER, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL. 02-473-8000 FAX: 02-473-8398 

 

  หน้า 5 / 8 
 

(1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม  กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง 
(2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง 
(3) นายปารเมศ เหตระกูล กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ  อีกวาระหนึ่ง 

การลงมติ :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์ ใน
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยค านึงถึงผลงานโดยรวมของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ 
ก าไรสุทธิของบริษัทฯ การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และ
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และมีการทบทวนทุกปี  

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และความ
เหมาะสมประการต่างๆ และได้เปรียบเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน (เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) จึงมีความเห็นสมควรให้คงไว้ในอัตราเดิม ตามที่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าป ี2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี  2559 ปี 2560 (ปีที่เสนอ) 
1) ค่าตอบแทนรายเดือน   
    - ประธานกรรมการบริษัท 50,000 บาท/คน/เดือน 50,000 บาท/คน/เดือน 
    - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 50,000 บาท/คน/เดือน 50,000 บาท/คน/เดือน 
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 45,000 บาท/คน/เดือน 45,000 บาท/คน/เดือน 

    - กรรมการบริษัท 45,000 บาท/คน/เดือน 45,000 บาท/คน/เดือน 
2) โบนัสประจ าปี 1 เท่าของคา่ตอบแทนรายเดือน 1 เท่าของคา่ตอบแทนรายเดือน 
3) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงนิ ไม่มี ไม่มี 

หมายเหต ุ:  ทัง้นี้ให้กรรมการซ่ึงเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ คงได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจ าปีตามอตัราที่กล่าวมาข้างต้นนอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนทีไ่ด้รบัในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยค านึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
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การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึง
มาประชมุ 

ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42(5) ซึ่ง
ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของ
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บริษัทฯ  ทุกปี  โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการก าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าป ี2560 แล้วเห็นว่า บริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด (AMC) เป็น
หน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ นอกจากนี้ได้
พิจารณาจ านวนเงินค่าสอบบัญชี ส าหรับปี 2560 ซึ่งมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึง
ได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด (AMC) เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ านวน 5 บริษัท ประจ าปี 2560 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ 
(1) นายอ าพล จ านงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4663 หรือ 

 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี 
ตั้งแต่ปี 2556) 

(2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4664 หรือ 
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) 

(3) นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 5369 
 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ 
บริษัทร่วม บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึง
มีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  

ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดส านักงานสอบ
บัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 5 บริษัท แต่ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม
ทั้ง 2 บริษัท คือ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร 
(ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทร่วมทั้ง 2 แห่ง เป็นบริษัทใน
ต่างประเทศ และมีสัดส่วนการถือหุ้น 51% ซึ่งมีเงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีให้
เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกัน  

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในมาตรฐานการท างานของผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมทั้งสองแห่งที่
ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากกลุ่มบริษัทแล้ว ว่าจะสามารถจัดท างบการเงินของ
บริษัทฯ ได้ถูกต้อง เสร็จทันตามก าหนดเวลา 

2) พิจารณาก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จ านวน 5 บริษัท ประจ าปี 2560 เป็น
จ านวนเงินรวม 2,715,000 บาท ซึ่งต่ ากว่าค่าสอบบัญชีในปี 2559 จ านวน 5,000 บาท หรือ
ลดลงร้อยละ 0.19 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบ
บัญชีที่ต่างจังหวัด) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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บัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 5 บริษัท แต่ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม
ทั้ง 2 บริษัท คือ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร 
(ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทร่วมทั้ง 2 แห่ง เป็นบริษัทใน
ต่างประเทศ และมีสัดส่วนการถือหุ้น 51% ซึ่งมีเงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีให้
เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกัน  

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในมาตรฐานการท างานของผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมทั้งสองแห่งที่
ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากกลุ่มบริษัทแล้ว ว่าจะสามารถจัดท างบการเงินของ
บริษัทฯ ได้ถูกต้อง เสร็จทันตามก าหนดเวลา 

2) พิจารณาก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จ านวน 5 บริษัท ประจ าปี 2560 เป็น
จ านวนเงินรวม 2,715,000 บาท ซึ่งต่ ากว่าค่าสอบบัญชีในปี 2559 จ านวน 5,000 บาท หรือ
ลดลงร้อยละ 0.19 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบ
บัญชีที่ต่างจังหวัด) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2559 ปี 2560 
(ปีที่เสนอ) 

ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ 860,000.- 870,000.- 
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (5 บริษัท) 1,860,000.- 1,845,000.- 
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) - - 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี 2,720,000.- 2,715,000.- 
เปลี่ยนแปลง  (0.19%) 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณา
กล่ันกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และเห็นว่า บริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด (AMC) เป็นหน่วยงานท่ี
มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรท่ีเพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทนมีความ
เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้ 
1) นายอ าพล จ านงค์วัฒน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4663 หรือ 

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี  
 ตั้งแต่ปี 2556) 

2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรือ 
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) 

3) นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) 

จากบริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด (AMC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ านวน 5 
บริษัท ประจ าปี 2560 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2560 เป็นจ านวน
เงินรวม 2,715,000 บาท ตามที่เสนอ 

การลงมติ :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 8  ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ตามรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ระบุไว้ในค าชี้แจงวธิีการมอบฉันทะ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุมแทนได้โดยการกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมาพร้อมกันนี้  (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6) และ
ประธานกรรมการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนเป็นผู้รับหนังสือมอบฉันทะแทน  

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 7:30 น. และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดน าเอกสารและหลักฐานตามรายละเอียดในส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 และ 6 (ถ้ามี) มา
แสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 
หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และบริษัทฯ จะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายบริษัทมหาชนตามรายละเอียดใน
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 
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หากท่านมีค าถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นหรือระเบียบวาระการประชุมที่น าเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งค าถามล่วงหนา้
ได้ที่ cs@gfpt.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0 2473 8398 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ตาม วัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น 

 

                                                                                                                        ขอแสดงความนบัถือ 
                       บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 

       
                                                   
 
 

      (นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม) 
                                                            ประธานกรรมการบริษัท 
 
 
 
หมายเหตุ 1. บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 และผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีท่ี 9 มีนาคม 2560 

(Record Date) โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) 
ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ท่ี 10 มีนาคม 2560 

  ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แนน่อนจนกว่าจะไดร้ับการอนมุติัจากทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 

 2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ ฉบับน้ี พร้อมท้ังเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์ม
หนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.gfpt.co.th/ir_shareholders_meeting.php?lang=th) 

  ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบท่ัวไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท
ล่วงหน้า ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 ท่ีผ่านมา เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชุม หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งค าถามล่วงหน้า ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 แต่อย่างใด 

 

www.gfpt.co.th/ir/th/datafile/2560/AGM2017ProxyA_TH.pdf
www.gfpt.co.th/ir/th/datafile/2560/AGM2017ProxyC_TH.pdf
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หากท่านมีค าถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นหรือระเบียบวาระการประชุมที่น าเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งค าถามล่วงหนา้
ได้ที่ cs@gfpt.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0 2473 8398 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ตาม วัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น 

 

                                                                                                                        ขอแสดงความนบัถือ 
                       บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 

       
                                                   
 
 

      (นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม) 
                                                            ประธานกรรมการบริษัท 
 
 
 
หมายเหตุ 1. บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 และผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีท่ี 9 มีนาคม 2560 

(Record Date) โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) 
ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ท่ี 10 มีนาคม 2560 

  ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แนน่อนจนกว่าจะไดร้ับการอนมุติัจากทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 

 2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ ฉบับน้ี พร้อมท้ังเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์ม
หนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.gfpt.co.th/ir_shareholders_meeting.php?lang=th) 

  ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบท่ัวไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท
ล่วงหน้า ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 ท่ีผ่านมา เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชุม หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งค าถามล่วงหน้า ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 แต่อย่างใด 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 

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

วันที่ประชุม วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 

สถานที่ประชุม  ห้องประชุมบรษิัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที  
  312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ   441  ราย จ านวนหุ้น    864,629,957 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    68.96 
 - มาประชุมดว้ยตนเอง    99  ราย  จ านวนหุ้น    355,334,667 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    28.34 
 - โดยการมอบฉันทะ 342  ราย จ านวนหุ้น    509,295,290 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    40.62 
 ผู้ถือหุ้นท่ีไม่มาประชมุ    5,301 ราย จ านวนหุ้น    389,191,043 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    31.04 
 รวมผู้ถือหุ้นท้ังหมด        5,742  ราย จ านวนหุ้น 1,253,821,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  100.00 

กรรมการ 1.  นายประสิทธิ ์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท 
ที่เข้าร่วมประชุม 2.  นายวิรัช ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ 

3.  นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร  
    รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน 
4.  นายแพทย์สาธิต กรเณศ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                                      ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                     
                                                      และประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
5.  นายปารเมศ เหตระกูล กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
    และกรรมการตรวจสอบ 
6.  นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
7.  นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย กรรมการบริษัท 
8. นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 
9.  นายสุจิน ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 

ผู้สอบบัญช ี นายอ าพล   จ านงค์วฒัน ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4663 
ที่เข้าร่วมประชุม 

สักขพียาน  อาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (คุณณัฐภัทร พงศ์พิทูร) 
ในการนบัคะแนน 

ผู้จดบันทึกรายงาน นางสาวจุฑามาส  อิงโพธิ์ชัย  เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการ 
การประชุม     สายงานนักลงทุนสัมพันธ ์

เร่ิมการประชุมเวลา 9.30 น. 
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ก่อนเข้าสู่การประชุมฯ นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ที่
เข้าร่วมประชุม และได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจ านวน 88 ราย และด้วยการมอบฉันทะจ านวน 337 ราย รวมทั้งส้ิน 
425 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันได้ทั้งส้ิน 864,564,156 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.95 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ 
บริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย จึงได้เชิญประธานฯ กล่าวเปิดประชุม 

นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 และได้มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่เป็นเลขานุการในที่
ประชุม และด าเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมฯ นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ท่านผู้ถือหุ้น รับชมวีดิทัศน์ ขั้นตอน
วิธีการลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง ตัวอย่างของบัตรลงคะแนนที่ถูกต้องและบัตรเสีย และวิธีการแจ้งผลการลงคะแนน
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

วิธีการลงคะแนนเสียง 

 ณ ตอนลงทะเบียนผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่มี หรือเท่ากับจ านวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยให้ถือว่าหน่ึงหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง 

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยท าเครื่องหมายในช่อง 
เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามที่ต้องการเพียงช่องเดียวในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามระเบียบวาระ 

 การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ 
“งดออกเสียง” ขอให้ท าเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือขึ้น เพื่อท่ีเจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนมาบันทึกในการ
นับคะแนนเสียงต่อไป 

วิธีการนับคะแนนเสียง 

 บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง 
 ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะน าบัตรลงคะแนนท่ีผู้ถือหุ้นออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มาหักออกจากจ านวน

เสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในระเบียบวาระน้ันๆ 
 บริษัทฯ ค านวณการนับฐานคะแนนเสียงในมติประเภทต่างๆ ดังนี ้

 - กรณีใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่น าคะแนนงดออกเสียงมา
นับเป็นฐานคะแนน 

 -  กรณีใช้มติสองในสามของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม และมติสามในส่ีของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะน าคะแนน
งดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน 

-  กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้
ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนหลังจากการลงทะเบียน เนื่องจากบริษัทฯ 
ได้ท าการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นก าหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ว 

 ส าหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด สามารถใช้สิทธิของท่านได้ 
โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ประจ าแถวในห้องประชุม 
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ก่อนเข้าสู่การประชุมฯ นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ที่
เข้าร่วมประชุม และได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจ านวน 88 ราย และด้วยการมอบฉันทะจ านวน 337 ราย รวมทั้งส้ิน 
425 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันได้ทั้งส้ิน 864,564,156 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.95 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ 
บริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย จึงได้เชิญประธานฯ กล่าวเปิดประชุม 

นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 และได้มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่เป็นเลขานุการในที่
ประชุม และด าเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมฯ นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ท่านผู้ถือหุ้น รับชมวีดิทัศน์ ขั้นตอน
วิธีการลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง ตัวอย่างของบัตรลงคะแนนที่ถูกต้องและบัตรเสีย และวิธีการแจ้งผลการลงคะแนน
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

วิธีการลงคะแนนเสียง 

 ณ ตอนลงทะเบียนผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่มี หรือเท่ากับจ านวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยให้ถือว่าหน่ึงหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง 

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยท าเครื่องหมายในช่อง 
เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามที่ต้องการเพียงช่องเดียวในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามระเบียบวาระ 

 การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ 
“งดออกเสียง” ขอให้ท าเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือขึ้น เพื่อท่ีเจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนมาบันทึกในการ
นับคะแนนเสียงต่อไป 

วิธีการนับคะแนนเสียง 

 บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง 
 ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะน าบัตรลงคะแนนท่ีผู้ถือหุ้นออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มาหักออกจากจ านวน

เสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในระเบียบวาระน้ันๆ 
 บริษัทฯ ค านวณการนับฐานคะแนนเสียงในมติประเภทต่างๆ ดังนี ้

 - กรณีใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่น าคะแนนงดออกเสียงมา
นับเป็นฐานคะแนน 

 -  กรณีใช้มติสองในสามของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม และมติสามในส่ีของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะน าคะแนน
งดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน 

-  กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้
ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนหลังจากการลงทะเบียน เนื่องจากบริษัทฯ 
ได้ท าการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นก าหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ว 

 ส าหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด สามารถใช้สิทธิของท่านได้ 
โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ประจ าแถวในห้องประชุม 
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การแจง้ผลการลงคะแนนเสียง 

 ในแต่ละวาระ บัตรลงคะแนนส าหรับวาระก่อนหน้าจะไม่น ามานับคะแนนเสียงอีกในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทฯ จะแจ้งผล
การลงคะแนนเสียง และแสดงผลการลงคะแนนเสียง บนจอภาพตามจุดต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ 

 คะแนนเสียงของจ านวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะ ท าให้จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเปล่ียนแปลงไปได้ 

 หลังจากปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บัตรลงคะแนนส าหรับวาระก่อนหน้าจะไม่น ามานับคะแนนเสียงอีก 

ค าถามและการเสนอความคิดเหน็  

 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้ง ชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่า
เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ให้ท่ีประชุมทราบก่อนทุกครั้ง  

 ในกรณีที่ความคิดเห็นหรือค าถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่ก าลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา  ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะเสนอความเห็นหรือซักถามในวาระท่ีเกี่ยวข้องหรือวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ 

จากการที่ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น สามารถส่งค าถามที่เกี่ยวกับการประชุม และ/หรือ ระเบียบวาระการประชุม เป็น
การล่วงหน้า ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ขอแจ้งว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งค าถามมายังบริษทัฯ 
เป็นการล่วงหน้า 

จากนั้นเลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการลงคะแนนสียงและการนับคะแนนเสียง  

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร 
ผู้ถือหุ้น 

เร่ืองการลงคะแนนเสียง ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 เร่ืองของการแบ่งมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ (1) กรณีคะแนนเสียงข้างมาก และข้อ (2) กรณีคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมด โดยกรณีมติคะแนนเสียงข้างมาก  
บริษัทฯ จะไม่น าคะแนนงดออกเสียงมาเป็นฐาน แต่ในกรณีมติคะแนนเสียง 2 ใน 
3 หรือ 3 ใน 4 บริษัทฯ จะน าคะแนนงดออกเสียงมาเป็นฐาน จึงมีความเห็นว่าถ้า
จะใช้งดออกเสียงก็ต้องใช้ทุกกรณี ไม่ว่าในกรณีมติเสียงข้างมาก, 2 ใน 3 หรือ 3 
ใน 4 จึงอยากเสนอแนะว่าวิธีนี้จะน่าสมควรกว่าหรือไม่ ถ้าหากเห็นด้วยกับเร่ืองนี้ 
อาจจะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเรื่องข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วย 

คุณธนาธิป พิเชษฐวณชิย์โชค
กรรมการอิสระ  

- ในข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นข้อ 41. เป็นข้อบังคับ ที่บริษัทฯ 
ยึดถือตามมาตรา 107 พ.ร.บ. มหาชน คือ (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งถ้าไม่มีการออกเสียงก็จะไม่นับ
รวมในฐาน และในกรณี (2) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในกรณีนี้  คนที่งด
ออกเสียงก็ต้องนับรวมในฐานคะแนนเสียงด้วย และบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายที่จะแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัทฯ ให้แตกต่างจาก พ.ร.บ. มหาชน แต่อาจจะน ามาพิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
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คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ 
ผู้ถือหุ้น 

เสนอให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่อไป 

คุณจุฑามาส อิงโพธิช์ัย 
เลขานุการบริษัท และรองกรรมการ
ผู้จัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

รับข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาต่อไป 

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จึงได้เชิญผู้ถือหุ้น คือ คุณณัฐภัทร พงศ์พิทูร อาสาสมัคร เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและท า
หน้าที่ช่วยดูแล และตรวจสอบการนับคะแนน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส จากนั้นที่ประชุมได้เริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุมตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 
2558 รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 1 ของหนังสือเชิญประชุม 

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร 
ผู้ถือหุ้น 

เสนอแนะว่า ตามระเบียบของ ก.ล.ต. ภายหลังการประชุมฯ 30 วัน ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้น
คัดค้านในรายงานการประชุมฯ ประธานฯ ควรลงนามในรายงานการประชุมฯ และ
บริษัทฯ ไม่จ าเป็นต้องมีวาระนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่รายงานการ
ประชุมฯ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปอ่านและสามารถ
คัดค้านรายงานการประชุมฯ ได้ภายใน 30 วัน ถ้าไม่มีการคัดค้านให้ถือเป็นการ
รับรองแล้ว ช่วยให้ไม่ต้องเสียเวลาในวาระการรับรองรายงานการประชุมฯ  

คุณจุฑามาส อิงโพธิช์ัย 
เลขานุการบริษัท และรองกรรมการ
ผู้จัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

- รายงานการประชุมฯ ภายหลังจากประชุมไม่เกิน 14 วัน ทางบริษัทฯ ได้มีการลงนาม
และส่งให้ทาง ก.ล.ต. ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่พิมพ์ส่งให้ทางผู้ถือหุ้น และในส่วนของการ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ จะอยู่ในวาระหรือไม่ทางบริษัทฯ ขอน าไป
พิจารณาอีกครั้ง 

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ 
ผู้ถือหุ้น 

เสนอแนะว่า เม่ือประชุมเสร็จส้ินและบริษัทฯ ส่งรายงานการประชุมฯ ให้ ก.ล.ต. 
แล้ว บริษัทฯ ควรให้ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในปีนั้นเป็นผู้รับรองรายงานการ
ประชุมฯ โดยส่งรายงานการประชุมฯ ไปยังผู้ที่มาร่วมประชุมและแจ้งว่าถ้าไม่มีการ
คัดค้านภายใน 30 วัน ให้ถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุมฯ โดยสมบูรณ์ 

คุณจุฑามาส อิงโพธิช์ัย 
เลขานุการบริษัท และรองกรรมการ
ผู้จัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

- รับข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาต่อไป 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
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คัดค้านรายงานการประชุมฯ ได้ภายใน 30 วัน ถ้าไม่มีการคัดค้านให้ถือเป็นการ
รับรองแล้ว ช่วยให้ไม่ต้องเสียเวลาในวาระการรับรองรายงานการประชุมฯ  

คุณจุฑามาส อิงโพธิช์ัย 
เลขานุการบริษัท และรองกรรมการ
ผู้จัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

- รายงานการประชุมฯ ภายหลังจากประชุมไม่เกิน 14 วัน ทางบริษัทฯ ได้มีการลงนาม
และส่งให้ทาง ก.ล.ต. ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่พิมพ์ส่งให้ทางผู้ถือหุ้น และในส่วนของการ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ จะอยู่ในวาระหรือไม่ทางบริษัทฯ ขอน าไป
พิจารณาอีกครั้ง 

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ 
ผู้ถือหุ้น 

เสนอแนะว่า เม่ือประชุมเสร็จส้ินและบริษัทฯ ส่งรายงานการประชุมฯ ให้ ก.ล.ต. 
แล้ว บริษัทฯ ควรให้ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในปีนั้นเป็นผู้รับรองรายงานการ
ประชุมฯ โดยส่งรายงานการประชุมฯ ไปยังผู้ที่มาร่วมประชุมและแจ้งว่าถ้าไม่มีการ
คัดค้านภายใน 30 วัน ให้ถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุมฯ โดยสมบูรณ์ 

คุณจุฑามาส อิงโพธิช์ัย 
เลขานุการบริษัท และรองกรรมการ
ผู้จัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

- รับข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาต่อไป 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
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มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 864,572,457 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 10,000 - 
บัตรเสีย 0 0.00 

 
วาระที่ 2  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 ตามรายละเอียดซึ่ง
ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2558 (ในรูปแบบซีดี) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เชิญให้ผู้ถือหุ้น
รับชมวีดิทัศน์สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2558   (- วีดิทัศน์ สรุปผลการด าเนินงานฯ -) 

นอกจากน้ัน เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ทราบว่าส าหรับความคืบหน้าในการเข้าร่วมเป็นภาคี โครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตหรือ CAC ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ลงนาม แสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติแล้ว 
บริษัทฯ ได้มีการประกาศใช้ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ภายในองค์กร โดยได้รับผลการประเมินระดับการพัฒนา
ความยั่งยืน เรื่อง Anti-Corruption ปี 2558 ระดับที่ 3 (Established ระดับก าหนดนโยบายเพื่อการด าเนินการ) จาก 5 อันดับ ซึ่ง
ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการสอบทานท าแบบประเมินตนเอง เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อพัฒนาองค์กรให้
เข้มแข็ง ก่อนการยื่นเสนอขอรับรองมาตรฐาน การต่อต้านการคอร์รัปชัน จากทาง CAC ต่อไป 

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม สรุปได้ดังนี้ 

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ 
ผู้ถือหุ้น 

- ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้ลดลง เนื่องจากมูลค่าการส่งออกลดลง และ
ราคาเฉลี่ยของสินค้าลดลง จึงอยากทราบสถานการณ์ปี 2559 เป็นอย่างไร 

- ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีมูลค่าการน าเข้าและมูลค่าการส่งออก มีปริมาณ
แตกต่างกันอย่างไร 

- GFPT ถือหุ้นใน McKey และ GFN บริษัทละ 49% เป็นบริษัทร่วม จึงต้องการ
สอบถามว่า การด าเนินงานของทั้งสองบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ยอดขายของบริษัทฯ ลดลงสาเหตุหลักเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่ง GFPT 
เน้นการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลัก ซึ่งตลาดญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปมีปัญหาจึงท าให้
การส่งออกของบริษัทฯ มีปัญหาไปด้วย โดยในปี 2559 ยังคงใกล้เคียงกับปลายปี 2558 
และคาดว่าจะดีขึ้นหลังกลางปีไปแล้ว 

- บริษัทฯ มีการน าเข้าผ่านบริษัทลูกเป็นส่วนใหญ่ โดยส่ิงที่น าเข้า คือ วัตถุดิบอาหารสัตว์ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในฟาร์มทั้งหมด ประมาณมูลค่าของการส่งออกกับ
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ปริมาณการน าเข้าจะมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นข้อดีเวลาที่มีการผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียน บริษัทฯ ก็จะมี natural hedging อยู่ในตัว 

- บริษัททั้งสองมีการพัฒนาและมีการขยายการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดย McKey มี
นโยบายขยายก าลังการผลิตและการขายทุกๆ  ปีประมาณ 10%ของยอดขาย ส่วน 
GFN สามารถท าก าไรได้หลังจากที่เปิดด าเนินการมา 5 ปี จึงมองว่า payback ของ 
GFN ค่อนข้างเร็ว ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งสองบริษัทมีการด าเนินงานที่ดี และมีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง 

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร 
ผู้ถือหุ้น 

สถานการณ์ภัยแล้งมีผลกระทบกับบริษัทฯ อย่างไร 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- สถานการณ์ภัยแล้งย่อมส่งผลกระทบในภาพรวมต่อทุกอุตสาหกรรมทั้งประเทศ  แต่
ฟาร์มเล้ียงไก่ของบริษัทฯ ทุกที่จะมีบ่อน้ าขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาณการกักเก็บน้ าให้
สามารถใช้ได้ปีต่อปี ดังนั้น ธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่จะไม่ได้รับผลกระทบ ส าหรับธุรกิจโรง
ช าแหละและแปรรูป ซึ่งตั้งอยู่ที่อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่
ไม่อนุญาตให้ใช้น้ าบาดาล ยกเว้นบ่อบาดาลที่เคยได้รับอนุญาต  ซึ่งบริษัทฯ ได้รับ
อนุญาตให้ใช้น้ าบาดาลได้ 2 บ่อ ปัจจุบันได้หยุดการใช้น้ าบาดาลแล้ว แต่หากมี
สถานการณ์ภัยแล้งเกิดขึ้น บริษัทฯ จะด าเนินการตามแผนส ารองที่ได้เตรียมไว้ และ
อาจพิจารณาใช้น้ าบาดาลจากบ่อที่ได้รับอนุญาตแล้ว    

 ภาวะราคาน้ ามันที่ลดต่ าอย่างต่อเนื่อง มีผลกระทบกับบริษัทฯ อย่างไร 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- เกี่ยวกับราคาน้ ามันที่ลดต่ าลง หรืออาจเพิ่มขึ้นในอนาคต จะเกี่ยวข้องกับต้นทุนการ
ขนส่ง ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ไม่มากนัก จึงถือว่าน่าจะไม่มีผลกระทบกับบริษัทฯ 

 ตามที่ธนาคารพาณิชย์ได้มีการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  จึงอยากสอบถามสถานะ
และการด าเนินการกับเงินกู้ยืมกรรมการที่เคยได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- รายการเงินกู้ยืมกรรมการตามที่บริษัทฯ เคยได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อ 
2 ปีก่อน ซึ่งอนุมัติอัตราดอกเบี้ยที่ 5.50% วงเงิน 2,000 ล้านบาท และมีเงื่อนไขให้
ทยอยช าระปีละ 200 ล้านบาท ปัจจุบันเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  คือ ณ ส้ินปี 
2558 มีจ านวน 1,800 ล้านบาท ปัจจุบันคงเหลือประมาณ 1,600 ล้านบาท 

 การด าเนินการกับธุรกิจที่ไม่ได้รับ BOI ซึ่งแสดงผลขาดทุนมาก บริษัทฯ จะท า
อย่างไร 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ในส่วน Non-BOI บางส่วนจะเป็นอุปกรณ์และโรงเรือนเก่า และบริษัทฯ ได้ปรับปรุงรื้อ
ถอนจึงยังไม่ได้ใช้ประกอบการ ซึ่งเมื่อด าเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้
ประกอบการด าเนินธุรกิจปกติได้ โดยบริษัทฯ มีโครงการขยายก าลังการผลิตต่อไปอีก 
ทั้งฟาร์ม โรงช าแหละ ในวงเงินปีละประมาณ 1,000 ล้านบาท ส าหรับผลขาดทุนใน
ธุรกิจส่วน Non-BOI จะเป็นผลขาดทุนจากบริษัทแม่เป็นหลัก  เนื่องจากปีที่ผ่านมา
ราคาขายสินค้าในธุรกิจส่งออกไม่ค่อยดี แต่ผลขาดทุนเหล่านี้ บริษัทฯ สามารถถือเป็น
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ปริมาณการน าเข้าจะมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นข้อดีเวลาที่มีการผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียน บริษัทฯ ก็จะมี natural hedging อยู่ในตัว 

- บริษัททั้งสองมีการพัฒนาและมีการขยายการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดย McKey มี
นโยบายขยายก าลังการผลิตและการขายทุกๆ  ปีประมาณ 10%ของยอดขาย ส่วน 
GFN สามารถท าก าไรได้หลังจากที่เปิดด าเนินการมา 5 ปี จึงมองว่า payback ของ 
GFN ค่อนข้างเร็ว ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งสองบริษัทมีการด าเนินงานที่ดี และมีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง 

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร 
ผู้ถือหุ้น 

สถานการณ์ภัยแล้งมีผลกระทบกับบริษัทฯ อย่างไร 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- สถานการณ์ภัยแล้งย่อมส่งผลกระทบในภาพรวมต่อทุกอุตสาหกรรมท้ังประเทศ  แต่
ฟาร์มเล้ียงไก่ของบริษัทฯ ทุกที่จะมีบ่อน้ าขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาณการกักเก็บน้ าให้
สามารถใช้ได้ปีต่อปี ดังนั้น ธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่จะไม่ได้รับผลกระทบ ส าหรับธุรกิจโรง
ช าแหละและแปรรูป ซึ่งตั้งอยู่ที่อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่
ไม่อนุญาตให้ใช้น้ าบาดาล ยกเว้นบ่อบาดาลที่เคยได้รับอนุญาต  ซึ่งบริษัทฯ ได้รับ
อนุญาตให้ใช้น้ าบาดาลได้ 2 บ่อ ปัจจุบันได้หยุดการใช้น้ าบาดาลแล้ว แต่หากมี
สถานการณ์ภัยแล้งเกิดขึ้น บริษัทฯ จะด าเนินการตามแผนส ารองที่ได้เตรียมไว้ และ
อาจพิจารณาใช้น้ าบาดาลจากบ่อที่ได้รับอนุญาตแล้ว    

 ภาวะราคาน้ ามันที่ลดต่ าอย่างต่อเนื่อง มีผลกระทบกับบริษัทฯ อย่างไร 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- เกี่ยวกับราคาน้ ามันที่ลดต่ าลง หรืออาจเพิ่มขึ้นในอนาคต จะเกี่ยวข้องกับต้นทุนการ
ขนส่ง ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ไม่มากนัก จึงถือว่าน่าจะไม่มีผลกระทบกับบริษัทฯ 

 ตามที่ธนาคารพาณิชย์ได้มีการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  จึงอยากสอบถามสถานะ
และการด าเนินการกับเงินกู้ยืมกรรมการที่เคยได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- รายการเงินกู้ยืมกรรมการตามที่บริษัทฯ เคยได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อ 
2 ปีก่อน ซึ่งอนุมัติอัตราดอกเบี้ยที่ 5.50% วงเงิน 2,000 ล้านบาท และมีเงื่อนไขให้
ทยอยช าระปีละ 200 ล้านบาท ปัจจุบันเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  คือ ณ ส้ินปี 
2558 มีจ านวน 1,800 ล้านบาท ปัจจุบันคงเหลือประมาณ 1,600 ล้านบาท 

 การด าเนินการกับธุรกิจที่ไม่ได้รับ BOI ซึ่งแสดงผลขาดทุนมาก บริษัทฯ จะท า
อย่างไร 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ในส่วน Non-BOI บางส่วนจะเป็นอุปกรณ์และโรงเรือนเก่า และบริษัทฯ ได้ปรับปรุงรื้อ
ถอนจึงยังไม่ได้ใช้ประกอบการ ซึ่งเมื่อด าเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้
ประกอบการด าเนินธุรกิจปกติได้ โดยบริษัทฯ มีโครงการขยายก าลังการผลิตต่อไปอีก 
ทั้งฟาร์ม โรงช าแหละ ในวงเงินปีละประมาณ 1,000 ล้านบาท ส าหรับผลขาดทุนใน
ธุรกิจส่วน Non-BOI จะเป็นผลขาดทุนจากบริษัทแม่เป็นหลัก  เนื่องจากปีที่ผ่านมา
ราคาขายสินค้าในธุรกิจส่งออกไม่ค่อยดี แต่ผลขาดทุนเหล่านี้ บริษัทฯ สามารถถือเป็น
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รายจ่ายใช้ในการค านวณภาษีได้ 5 ปี ซึ่งเป็นประโยชน์ ท าให้บริษัทฯ มีภาระการจ่าย
ภาษีลดลง (taxshield)  

 ธุรกิจอาหารสัตว์ ที่มีรายได้ลดลงมาก บริษัทฯ จะด าเนินการอย่างไร 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- เป็นไปตามภาวะกาล ซึ่งปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ลดลงจากยอดขายอาหารกุ้ง ซึ่งลดตาม
ปริมาณการเลี้ยงกุ้งที่ลดลง จึงท าให้ปริมาณการขายอาหารสัตว์ลดลง 

 การจัดกิจกรรม Roadshow ต่างประเทศ ได้ผลอย่างไร 

คุณจุฑามาส อิงโพธิช์ัย 
เลขานุการบริษัท และรองกรรมการ
ผู้จัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

- ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์อย่างหลากหลาย ทั้งกิจกรรมการ
ประชุมนักวิเคราะห์, การพบปะนักลงทุนทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ โดยกิจกรรม
พบปะนักลงทุนชาวต่างประเทศ หรือ Roadshow ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศใกล้เคียง 
คือ ประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากมีฐานนักลงทุนที่ให้ความสนใจบริษัทฯ เราจึงมีหน้าที่ไป
ให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ท าให้ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา จ านวนนักลงทุนชาวต่างชาติ ได้ขยาย
ฐานเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 15  

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ 
ผู้ถือหุ้น 

GFPT เข้าไปร่วมทุนกับ McKey และ GFN ทางบริษัทฯ ได้ผลตอบแทนกลับมาใน
รูปแบบใด และตัวเลขก าไรจากทั้งสองบริษัทในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งก าไรจ านวน 248 ล้านบาท โดย GFPT รับมา 49% ดังนั้น ถ้า 
100% จากทั้งสองบริษัทนี้น่าจะอยู่ประมาณ 500 - 600 ล้านบาท โดยประโยชน์ที่เรา
ได้รับจากการท่ีมีทั้งสองบริษัทร่วมนั้น ประเด็นหลักที่เราร่วมทุนด้วย คือ อย่างแรกเป็น
การขยายธุรกิจของ GFPT โดย McKey มีตลาดที่รองรับอยู่แล้ว คือ แมคโดนัลด์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ในส่วนของ GFN ที่เราร่วมกับทางนิชิเรประเทศญี่ปุ่นที่มีส่วน
แบ่งทางการตลาดของธุรกิจเนื้อไก่เกือบ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ในตลาดญี่ปุ่น  จึงเป็น
เหตุผลที่เราเข้าไปร่วมทุนเพื่อขยายธุรกิจ อย่างที่สองในการบริหารการจัดการ ราคา
ส่วนใหญ่ที่ขายเป็นราคา Cost Plus คือ สินค้าที่ขายให้กับลูกค้าเป็นราคาต้นทุนบวก
กับก าไร และเป็นก าไรท่ีได้มีการตกลงกันไว้ ถึงแม้ว่าราคาตลาดจะต่ า แต่ทั้งสองบริษัท
นี้จะได้รับการการันตีว่าจะไม่ขาดทุน ดังนั้นทั้งสองบริษัทจึงท าให้ GFPT เติบโตขึ้น 

คุณคมธัช โชติรักษ ์
ผู้ถือหุ้น 

อยากทราบว่า บริษัทร่วมมีแค่ 2 บริษัทใช่หรือไม่ เพราะในข้อมูลมี 6 บริษัท และ 
2 บริษัท คือ McKey กับ GFN มีก าไร อีก 4 บริษัท คือขาดทุนหรืออย่างไร 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- มีอีก 5 บริษัทเป็นบริษัทย่อย คือ บมจ.กรุงไทยอาหาร บจ.ฟาร์มกรุงไทย บจ.เอ็ม.เค.
เอส. ฟาร์ม บจ.จีพี บรีดดิ้ง และบจ.จีเอฟฟูดส์ โดยบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อยเกือบ 
100% มีการบันทึกบัญชีแบบรวมเอารายได้เข้ามา เรียกว่า Consolidate ส่วนอีก 2 
บริษัทร่วม ที่ถือหุ้นแค่ 49% เราจะบันทึกผลก าไรของบริษัทร่วมตามส่วนได้เสีย เรียกวา่ 
take equity 

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ 
ผู้ถือหุ้น 

ส่วนแบ่งก าไรจ านวน 248 ล้านบาท เป็นส่วนแบ่งรายได้จากบริษัทร่วม คือสัดส่วน
ของรายได้ 49% จาก McKey กับ GFN ไม่ใช่เงินปันผลใช่หรือไม่ 
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นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ถ้าเป็นเงินปันผลจะบันทึกเป็นรายได้อื่น ส่วนตัวเลข 248 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนของ 
McKey ประมาณ 185 ล้านบาท ส่วน GFN ประมาณ 64 ล้านบาท ซึ่งเป็นก าไรสุทธิที่
บริษัทฯ รับมาเพียง 49% 

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร       
ผู้ถือหุ้น 

จะเห็นได้ว่า McKey รายได้น้อยแต่ก าไรเยอะ ส่วน GFN รายได้เยอะแต่ก าไรน้อย 
อยากทราบว่าท าไมรายได้จากการด าเนินการตรงกันข้ามกับก าไร 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ทั้งสองบริษัทมีการด าเนินธุรกิจที่แตกต่างกันเล็กน้อย GFN จะด าเนินธุรกิจคล้ายกับ 
GFPT คือ มีโรงช าแหละ และมีโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป  ซึ่งในปีที่ผ่านมา
อุตสาหกรรมช าแหละไก่ในประเทศไทยไม่ค่อยดี ราคาภายใน และการส่งออกตกต่ า 
ส่วนผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจะราคาดีกว่า  เมื่อน ามารวมกันท าให้ก าไรของ GFN 
ต่ าลงเมื่อเทียบกับทาง McKey เพราะทาง McKey ไม่มีโรงช าแหละ มีแต่โรงงานแปร
รูปเท่านั้น จึงไม่ได้รับผลกระทบจึงท าให้ก าไรสูงกว่า 

คุณณัฐ สรรพัชญพงษ ์
ผู้รับมอบฉันทะ 

- เงินปันผลจากบริษัทร่วมทั้งสองแห่งเป็นรายได้อื่นซึ่งเป็นงบเดี่ยวของ GFPT 
แต่ถ้างบรวมคือรับรู้แค่ก าไรตามส่วนแบ่งเท่านั้นถูกต้องหรือไม่ 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ถูกต้อง 

 - ผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้น อยากทราบว่าเกิดจากประเด็นใดบ้าง 
- ซึ่งตัวการค านวน คือ ดอกเบี้ยในตลาดเห็นว่าเป็นขาลงก็จะท าให้เพิ่มขึ้น จึงไม่

แน่ใจว่าจะส่งผลกระทบในปีนี้หรือไม่ 

คุณธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

- จะมีการค านวนตามมาตรฐานท่ีก าหนดมาให้ ครั้งนี้ถึงรอบของการปรับปรุงเรื่องของ
พนักงานที่เข้าออกเพื่อท าการอัพเดท จึงได้มีการว่าจ้างบริษัทภายนอกมาท าจึงมี
ผลต่างเกิดขึ้น 

- ทางบริษัทฯ ได้ให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นผู้ค านวน  จึงใช้การค านวนอัตรา
ดอกเบี้ยตามธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตามที่ได้ท าการอ้างอิงมา 

คุณอภิสทิธิ์ บูรณกานนท ์
ผู้ถือหุ้น 

- การเติบโตของ GFN และ McKey ประมาณปีละกี่เปอร์เซ็นต์ 
- GFN ขายในประเทศกี่เปอร์เซ็นต์และส่งออกกี่เปอร์เซ็นต์ 
- การเติบโตในระยะยาวของ GFN และ McKey คาดการณ์ว่าในอีก 3 ปีข้างหน้า

จะเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์ 
- ความยั่ งยืนของธุ รกิจในระยะยาวของ  GFN และ  McKey โดยปัญหา

โรคเบาหวานและโรคอ้วนมีผลกระทบกับการท าธุรกิจฟาสต์ฟู้ดอย่างไร และใน
ส่วนของ GFN ซึ่งตลาดหลักคือญี่ปุ่นที่กลายเป็นสังคมผู้สูงวัย ท าให้ตลาดหลัก
ในการบริโภคน่าจะลดลง จึงต้องการทราบว่าจะมีผลต่อความสามารถในการ
ท าธุรกิจและความย่ังยืนในระยะยาวหรือไม่ 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- GFN และ McKey ตั้งเป้าเติบโตไว้ไม่ต่ ากว่า 10% ต่อป ี
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นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ถ้าเป็นเงินปันผลจะบันทึกเป็นรายได้อื่น ส่วนตัวเลข 248 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนของ 
McKey ประมาณ 185 ล้านบาท ส่วน GFN ประมาณ 64 ล้านบาท ซึ่งเป็นก าไรสุทธิที่
บริษัทฯ รับมาเพียง 49% 

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร       
ผู้ถือหุ้น 

จะเห็นได้ว่า McKey รายได้น้อยแต่ก าไรเยอะ ส่วน GFN รายได้เยอะแต่ก าไรน้อย 
อยากทราบว่าท าไมรายได้จากการด าเนินการตรงกันข้ามกับก าไร 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ทั้งสองบริษัทมีการด าเนินธุรกิจที่แตกต่างกันเล็กน้อย GFN จะด าเนินธุรกิจคล้ายกับ 
GFPT คือ มีโรงช าแหละ และมีโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป  ซึ่งในปีที่ผ่านมา
อุตสาหกรรมช าแหละไก่ในประเทศไทยไม่ค่อยดี ราคาภายใน และการส่งออกตกต่ า 
ส่วนผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจะราคาดีกว่า  เมื่อน ามารวมกันท าให้ก าไรของ GFN 
ต่ าลงเมื่อเทียบกับทาง McKey เพราะทาง McKey ไม่มีโรงช าแหละ มีแต่โรงงานแปร
รูปเท่านั้น จึงไม่ได้รับผลกระทบจึงท าให้ก าไรสูงกว่า 

คุณณัฐ สรรพัชญพงษ ์
ผู้รับมอบฉันทะ 

- เงินปันผลจากบริษัทร่วมทั้งสองแห่งเป็นรายได้อื่นซึ่งเป็นงบเดี่ยวของ GFPT 
แต่ถ้างบรวมคือรับรู้แค่ก าไรตามส่วนแบ่งเท่านั้นถูกต้องหรือไม่ 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ถูกต้อง 

 - ผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้น อยากทราบว่าเกิดจากประเด็นใดบ้าง 
- ซึ่งตัวการค านวน คือ ดอกเบี้ยในตลาดเห็นว่าเป็นขาลงก็จะท าให้เพิ่มขึ้น จึงไม่

แน่ใจว่าจะส่งผลกระทบในปีนี้หรือไม่ 

คุณธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

- จะมีการค านวนตามมาตรฐานที่ก าหนดมาให้ ครั้งนี้ถึงรอบของการปรับปรุงเรื่องของ
พนักงานที่เข้าออกเพื่อท าการอัพเดท จึงได้มีการว่าจ้างบริษัทภายนอกมาท าจึงมี
ผลต่างเกิดขึ้น 

- ทางบริษัทฯ ได้ให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นผู้ค านวน  จึงใช้การค านวนอัตรา
ดอกเบี้ยตามธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตามที่ได้ท าการอ้างอิงมา 

คุณอภิสทิธิ์ บูรณกานนท ์
ผู้ถือหุ้น 

- การเติบโตของ GFN และ McKey ประมาณปีละกี่เปอร์เซ็นต์ 
- GFN ขายในประเทศกี่เปอร์เซ็นต์และส่งออกกี่เปอร์เซ็นต์ 
- การเติบโตในระยะยาวของ GFN และ McKey คาดการณ์ว่าในอีก 3 ปีข้างหน้า

จะเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์ 
- ความยั่ งยืนของธุ รกิจในระยะยาวของ  GFN และ  McKey โดยปัญหา

โรคเบาหวานและโรคอ้วนมีผลกระทบกับการท าธุรกิจฟาสต์ฟู้ดอย่างไร และใน
ส่วนของ GFN ซึ่งตลาดหลักคือญี่ปุ่นที่กลายเป็นสังคมผู้สูงวัย ท าให้ตลาดหลัก
ในการบริโภคน่าจะลดลง จึงต้องการทราบว่าจะมีผลต่อความสามารถในการ
ท าธุรกิจและความย่ังยืนในระยะยาวหรือไม่ 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- GFN และ McKey ตั้งเป้าเติบโตไว้ไม่ต่ ากว่า 10% ต่อป ี
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- GFN ส่วนใหญ่จะส่งออกเกือบท้ังหมด  ส่วนท่ีขายในประเทศจะเป็นช้ินส่วนที่ไม่
สามารถส่งออกได้ ประมาณ 60% ของปริมาณการผลิตทั้งหมด 

- การเติบโตในระยะยาว อีก 3 ปี น่าจะไม่ต่ ากว่า 10% ต่อป ี
- โรคอ้วน โรคเบาหวานไม่ใช่โรคที่เพิ่งเกิดใหม่แต่มีมานานแล้ว  จึงไม่น่าจะมีปัญหา

ผลกระทบใดๆ และบริษัทฯ จะพยายามผลิตสินค้าที่เป็น health food ส่วนด้านตลาด
ญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งสหภาพยุโรปในอีก 10 ปีข้างหน้าน่าจะยังไม่เปล่ียนแปลง ถึงแม้
ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นก็ยังมีเยาวชนเติบโตขึ้นมาแทนที่  อีกทั้งการผลิตทั้งในญี่ปุ่นและ
สหภาพยุโรปมีต้นทุนที่สูง  จึงต้องอาศัยการน าเข้าจากต่างประเทศจึงไม่น่าจะมี
ผลกระทบ ในขณะเดียวกันทางบริษัทฯ ได้มีการขยายตลาดไปยังประเทศตะวันออก
กลาง และประเทศอื่นๆ ในเอเชียด้วย 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม  เลขานุการฯ สรุปว่า ที่ประชุมฯ รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  
ประจ าปี 2558 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

เลขานุการฯ ขอเสนอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2: CD รายงานประจ าปี 2558 หมวด 
“งบการเงิน” หน้า 145) ทีไ่ด้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปได้ดังนี้ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท จีเอฟพีที และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จ านวน 14,976 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,239 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 9.02 จากปี 2557 มีหนี้สินรวม จ านวน 5,533 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 529 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.56 
จากปี 2557 และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จ านวน 9,443 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 710 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.13  

 ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 16,467 ล้านบาท ลดลง 1,363 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
7.64 มีก าไรสุทธิรวม 1,195 ล้านบาท ลดลง 585 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.85 และมีก าไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.95 บาท ดัง
รายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในวีดิทัศน์ สรุปผลการด าเนินงานฯ ในวาระท่ี 2  

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม สรุปได้ดังนี้ 

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร       
ผู้ถือหุ้น 

งบกระแสเงินสด หน้า 153 ของรายงานประจ าปี เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะส้ัน
จากสถาบันการเงิน ในปี 2557 จ านวน 8,645 ล้านบาท แต่ปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็น
จ านวน 12,260 ล้านบาท สาเหตุเกิดจากอะไร 

คุณธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

- ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิหน้า 193 เกี่ยวกับเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเกิดจากการกู้ยืมเงินในส่วนของบริษัท จีเอฟพีที ซึ่งเป็นการต่อตั๋ว
สัญญาผ่านธนาคาร และการกู้ยืมเงินระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะอยู่ในวงเงินท่ี
บริษัทฯ มีกับธนาคาร  
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 การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อทดแทนการกู้ยืมเงินจากกรรมการหรือไม่  

คุณธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

- ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามปกติ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 864,304,657 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 325,300 - 
บัตรเสีย 0 0.00 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2558 

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2558  ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิประจ าปี ของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักเงิน

ส ารองต่างๆ ทุกประเภท ที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ โดยมีเงื่อนไขว่า การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด 
สภาพคล่อง และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

 ในปี 2558 บริษัทฯ มีผลประกอบการตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นขาดทุนสุทธิ จ านวน 207,769,379 บาท มีก าไรสะสมที่
จัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายแล้วจ านวน 140 ล้านบาท ซึ่งครบตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดไว้ คือ
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และมีก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามกฎหมาย จ านวน 545,909,133 บาท 

 แม้ว่า บริษัทฯ จะมีผลการด าเนินงานขาดทุนในปีนี้ แต่กลุ่มบริษัทมีก าไรจากผลการด าเนินงาน จ านวน 1,194,917,501 บาท 
และเม่ือพิจารณาถึงกระแสเงินสด สภาพคล่อง และแผนการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามแผนงานส าหรับปี 
2559 แล้ว เห็นว่าบริษัทฯ สมควรท่ีจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ ประจ าปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 313,455,250 บาท โดยจ่ายจากก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
(BOI) ทั้งจ านวน ผู้ถือหุ้นท่ีได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ 

 บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่   
10 มีนาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2559  

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
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 การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อทดแทนการกู้ยืมเงินจากกรรมการหรือไม่  

คุณธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

- ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามปกติ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 864,304,657 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 325,300 - 
บัตรเสีย 0 0.00 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2558 

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2558  ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิประจ าปี ของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักเงิน

ส ารองต่างๆ ทุกประเภท ที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ โดยมีเงื่อนไขว่า การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด 
สภาพคล่อง และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

 ในปี 2558 บริษัทฯ มีผลประกอบการตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นขาดทุนสุทธิ จ านวน 207,769,379 บาท มีก าไรสะสมที่
จัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายแล้วจ านวน 140 ล้านบาท ซึ่งครบตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดไว้ คือ
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และมีก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามกฎหมาย จ านวน 545,909,133 บาท 

 แม้ว่า บริษัทฯ จะมีผลการด าเนินงานขาดทุนในปีนี้ แต่กลุ่มบริษัทมีก าไรจากผลการด าเนินงาน จ านวน 1,194,917,501 บาท 
และเมื่อพิจารณาถึงกระแสเงินสด สภาพคล่อง และแผนการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามแผนงานส าหรับปี 
2559 แล้ว เห็นว่าบริษัทฯ สมควรท่ีจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ ประจ าปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 313,455,250 บาท โดยจ่ายจากก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
(BOI) ทั้งจ านวน ผู้ถือหุ้นท่ีได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ 

 บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่   
10 มีนาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2559  

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปัน
ผล ประจ าป ี2558 

มติ ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
จ านวน 313,455,250 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 864,619,957 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 10,000 - 
บัตรเสีย 0 0.00 

 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2559 

เลขานุการฯ แจ้งให้ท่ีประชุมฯ ทราบว่า ในปี 2559 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดังนี ้
(1)  นายประสิทธิ ์ ศิริมงคลเกษม ต าแหน่ง  ประธานกรรมการบริษัท 
(2)  นายวิรัช ศิริมงคลเกษม ต าแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท 
(3)  นายแพทย์สาธิต  กรเณศ ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง 
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ มายังบริษัทฯ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ด าเนินการพิจารณาคุณสมบัติของ
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตามขั้นตอนการสรรหา ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ในหมวด “การก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี” ของรายงานประจ าปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้  (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2: CD 
รายงานประจ าปี 2558 หน้า 84) และพิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ ตาม
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระท้ัง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 
(1) นายประสิทธิ ์ ศิริมงคลเกษม  กลับเข้าด ารงต าแหน่ง  ประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง 
(2) นายวิรชั  ศิริมงคลเกษม  กลับเข้าด ารงต าแหน่ง  รองประธานกรรมการบรษิัท อีกวาระหนึ่ง 
(3) นายแพทย์สาธิต  กรเณศ  กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่  

 รายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้อมูลของกรรมการท้ัง 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตั้งทดแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 ที่ส่งมาพร้อมกันนี้ 

 ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คือ นายแพทย์สาธิต กรเณศ มีคุณสมบัติตามค า
นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเข้มกว่าข้อก าหนดขั้นต่ าของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์  และ
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 โดยกรรมการอิสระ ที่ได้เสนอให้กลับเข้าด ารง
ต าแหน่ง ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ 

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้ง
กรรมการทีละท่าน 

มติ ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  3 ท่าน ได้แก่ นายประสิทธิ์             
ศิริมงคลเกษม นายวิรัช ศิริมงคลเกษม และนายแพทย์สาธิต กรเณศ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้
เสนอข้างต้น โดยได้ด าเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) นายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 811,538,017 97.59 
ไม่เห็นด้วย 20,081,940 2.41 
งดออกเสียง 10,000 - 
บัตรเสีย 0 0.00 

หมายเหตุ: วาระนี้นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และถือหุ้นบริษัทจ านวน 33,000,000 หุ้น ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วน
ได้เสียในวาระการประชุมนี้ จึงไม่มีสิทธิ์ออกเสียง คิดเป็นจ านวน 33,000,000 เสียง 

(2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม กลับเข้าด ารงต าแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 814,188,517 97.59 
ไม่เห็นด้วย 20,081,940 2.41 
งดออกเสียง 10,000 - 
บัตรเสีย 0 0.00 

หมายเหตุ: วาระนี้นายวิรัช ศิริมงคลเกษม ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการบริษัท และถือหุ้นบริษัทจ านวน 30,349,500 หุ้น ซึ่งถือเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้ จึงไม่มีสิทธิ์ออกเสียง คิดเป็นจ านวน 30,349,500 เสียง 

(3) นายแพทย์สาธิต กรเณศ กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 843,127,793 97.51 
ไม่เห็นด้วย 21,492,164 2.49 
งดออกเสียง 10,000 - 
บัตรเสีย 0 0.00 
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 โดยกรรมการอิสระ ที่ได้เสนอให้กลับเข้าด ารง
ต าแหน่ง ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ 

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้ง
กรรมการทีละท่าน 

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  3 ท่าน ได้แก่ นายประสิทธิ์             
ศิริมงคลเกษม นายวิรัช ศิริมงคลเกษม และนายแพทย์สาธิต กรเณศ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้
เสนอข้างต้น โดยได้ด าเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) นายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 811,538,017 97.59 
ไม่เห็นด้วย 20,081,940 2.41 
งดออกเสียง 10,000 - 
บัตรเสีย 0 0.00 

หมายเหตุ: วาระนี้นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และถือหุ้นบริษัทจ านวน 33,000,000 หุ้น ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วน
ได้เสียในวาระการประชุมนี้ จึงไม่มีสิทธิ์ออกเสียง คิดเป็นจ านวน 33,000,000 เสียง 

(2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม กลับเข้าด ารงต าแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 814,188,517 97.59 
ไม่เห็นด้วย 20,081,940 2.41 
งดออกเสียง 10,000 - 
บัตรเสีย 0 0.00 

หมายเหตุ: วาระนี้นายวิรัช ศิริมงคลเกษม ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการบริษัท และถือหุ้นบริษัทจ านวน 30,349,500 หุ้น ซึ่งถือเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้ จึงไม่มีสิทธิ์ออกเสียง คิดเป็นจ านวน 30,349,500 เสียง 

(3) นายแพทย์สาธิต กรเณศ กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 843,127,793 97.51 
ไม่เห็นด้วย 21,492,164 2.49 
งดออกเสียง 10,000 - 
บัตรเสีย 0 0.00 
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าป ี2559 

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และความ
เหมาะสมประการต่างๆ และได้เปรียบเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน  (เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร) จึงมีความเห็นสมควรให้คงไว้ในอัตราเดิม ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าป ี2558 ดังนี ้

ค่าตอบแทนรายเดือน 
ประธานกรรมการบริษัท       เดือนละ 50,000 บาท 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ    เดือนละ 50,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ     เดือนละ 45,000 บาท 
กรรมการบริษัท        เดือนละ 45,000 บาท 

โบนัสประจ าป ี
ปีละ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน 

ท้ังน้ี หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ คงให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจ าปี  ตามอัตราที่
กล่าวมาข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ 

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน 
- ไม่มี - 

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร 
ผู้ถือหุ้น 

เสนอแนะว่า ผู้บริหารบริษัทฯ ที่ท าหน้าที่เป็นกรรมการไม่ควรจะมีค่าตอบแทน
ซ้ าซ้อนเงินเดือนที่ได้รับอยู่แล้ว 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- รับข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาต่อไป 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าป ี2559 โดยวาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด 
ของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุม 

เห็นด้วย 864,616,457 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 13,500 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2559 

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ  ที่ได้พิจารณากล่ันกรองอย่างเหมาะสมแล้วเห็นว่า
บริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด (AMC) เป็นหน่วยงานท่ีมีความน่าเชือ่ถือ มีผลงานดี มีบุคลากรท่ีเพียงพอ มีความรู้ความสามารถ 
และได้เสนอค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้ 

(1) นายอ าพล จ านงค์วัฒน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่4663 หรือ 
 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2556) 

(2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่4664 หรือ 
(3) นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 5369 

จากบริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด (AMC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ านวน 5 บริษัท ประจ าปี 2559 และ
อนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ านวน 5 บริษัท ประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินรวม 2,720,000 บาท 
ซึ่งสูงกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2558 จ านวน 90,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.42 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
เดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ต่างจังหวัด) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2558 ปี 2559 
(ปีที่เสนอ) 

ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ 840,000.- 860,000.- 
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (5 บริษัท) 1,790,000.- 1,860,000.- 
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) - - 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี 2,630,000.- 2,720,000.- 
เปลี่ยนแปลง  3.42% 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทย่อย ผู้บริหาร    
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ 

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

คุณธนประเสริฐ ภมรไพโรจน ์
ผู้ถือหุ้น 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นทุกปีนั้นตามภาวะเศรษฐกิจหรือผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ หรือไม่ 

คุณอ าพล จ านงคว์ัฒน ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

- เนื่องจากต้องใช้ปริมาณพนักงานและเวลาในการเข้าตรวจสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท
มากขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่เปล่ียนแปลง โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจเกษตร ซึ่งมีการ
ปรับปรุงทั้งในปี 2557 และ 2558 โดยมีการรายงานมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงและ
มาตรฐานใหม่ภายในรายงานประจ าปี 2558 หน้า 155 ซึ่งค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น
ไม่ได้ก าหนดตามภาวะเศรษฐกิจ หรือผลการด าเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด 

 



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED 
                        PLANT:  209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TE: 02-315-9400 FAX: 02-315-9433-6 
                        OFFICE: GFPT TOWER, 312,  RAMA 2 ROAD,  BANGMOD,  JOMTHONG,  BANGKOK  10150,  THAILAND  TEL: 02-473-8000,  02-473-8398 

 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2559 | หน้า 14/18 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2559 

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ  ที่ได้พิจารณากล่ันกรองอย่างเหมาะสมแล้วเห็นว่า
บริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด (AMC) เป็นหน่วยงานท่ีมีความน่าเชือ่ถือ มีผลงานดี มีบุคลากรท่ีเพียงพอ มีความรู้ความสามารถ 
และได้เสนอค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้ 

(1) นายอ าพล จ านงค์วัฒน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่4663 หรือ 
 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2556) 

(2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่4664 หรือ 
(3) นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 5369 

จากบริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด (AMC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ านวน 5 บริษัท ประจ าปี 2559 และ
อนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ านวน 5 บริษัท ประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินรวม 2,720,000 บาท 
ซึ่งสูงกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2558 จ านวน 90,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.42 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
เดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ต่างจังหวัด) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2558 ปี 2559 
(ปีที่เสนอ) 

ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ 840,000.- 860,000.- 
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (5 บริษัท) 1,790,000.- 1,860,000.- 
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) - - 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี 2,630,000.- 2,720,000.- 
เปลี่ยนแปลง  3.42% 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทย่อย ผู้บริหาร    
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ 

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

คุณธนประเสริฐ ภมรไพโรจน ์
ผู้ถือหุ้น 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นทุกปีนั้นตามภาวะเศรษฐกิจหรือผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ หรือไม่ 

คุณอ าพล จ านงคว์ัฒน ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

- เนื่องจากต้องใช้ปริมาณพนักงานและเวลาในการเข้าตรวจสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท
มากขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่เปล่ียนแปลง โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจเกษตร ซึ่งมีการ
ปรับปรุงทั้งในปี 2557 และ 2558 โดยมีการรายงานมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงและ
มาตรฐานใหม่ภายในรายงานประจ าปี 2558 หน้า 155 ซึ่งค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น
ไม่ได้ก าหนดตามภาวะเศรษฐกิจ หรือผลการด าเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด 
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คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร       
ผู้ถือหุ้น 

เสนอแนะว่า ตามหลักธรรมาภิบาล หากบริษัทฯ ว่าจ้างผู้สอบบัญชีหรือส านักสอบ
บัญชีรายเดิมเป็นระยะเวลานาน อาจท าให้มองข้ามเร่ืองการตรวจสอบได้ แต่หาก
เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีหรือส านักสอบบัญชีบ่อย อาจท าให้เกิดปัญหาในการ
ท างานหรือค่าสอบบัญชีที่อาจเพิ่มขึ้น จึงอยากให้คณะกรรมการบริษัทฯ หาความ
สมดุลในเร่ืองดังกล่าว 

คุณธนาธิป พิเชษฐวณชิย์โชค 
กรรมการอิสระ  

- ขอบคุณส าหรับค าแนะน า และได้ชี้แจงว่าผู้สอบบัญชีปัจจุบันของบริษัทฯ เพิ่งเปล่ียน
มาเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ทั้งนี้การที่กิจการที่มีการเปล่ียนแปลงผู้สอบบัญชีหรือส านักสอบ
บัญชีบ่อย  ไม่ เพียงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเพิ่มขึ้น แต่อาจ ส่งผลให้ ผู้ถือหุ้นหรือ
บุคคลภายนอกเข้าใจว่ากิจการนั้นอาจมีปัญหาเรื่องการจัดการภายใน ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้สอบบัญชีได้ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2559 

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด (AMC) โดย นายอ าพล จ านงค์วัฒน์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรือนายนริศ 
เสาวลักษณ์สกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินรวม 2,720,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 864,616,157 100.00 
ไม่เห็นด้วย 300 0.00 
งดออกเสียง 13,500 - 
บัตรเสีย 0 0.00 

 
วาระที่ 8 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) 

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ได้ด าเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นหรือ
สอบถามเรื่องอื่นๆ ได้ และมีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถามโดยสรุปได้ดังนี้ 

คุณกติตพิงศ์ มานะอนันตกลุ 
ผู้ถือหุ้น 

- บริษัทฯ มีการเตรียมการจัดการอย่างไรกับสถาณการณ์ไก่ปู่ย่าพันธุ์ที่ก าลัง
ประสบปัญหาในต่างประเทศ และจะส่งผลกระทบต่อการผลิตและการตลาด
อย่างไรบ้าง 

- ในปี 2559 ธุรกิจอาหารกุ้งมีแนวโน้มเป็นอย่างไร 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ในปีที่ผ่านมา ประเทศที่ซัพพลายไก่ปู่ย่าพันธุ์ คือ  สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ 
และเยอรมัน ประสบกับปัญหาไข้หวัดนก ดังนั้น ตั้งแต่ต้นปี 2558 จึงไม่สามารถน าเข้า
ไก่พ่อแม่พันธุ ์ปู่ย่าพันธุ์ รวมถึงไข่เชื้อเข้ามาได้ บริษัทฯ จึงมีการน าเข้าจากประเทศอืน่ๆ 
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เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ โดยกลางปี 2559 คาดว่าการน าเข้าไก่ปู่ย่าพันธุ์จากประเทศ
สหรัฐอเมริกาและอังกฤษจะเป็นได้ตามปกติ 

- ธุรกิจอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอาหารกุ้ง คาดว่ามีปริมาณการเลี้ยงกุ้งไม่ต่างจากปี 2558 
จากการประเมินตัวเลขการส่งออกของผู้ประกอบการการส่งออกกุ้งแช่แข็ง  

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร       
ผู้ถือหุ้น 

- ปลาป่นที่บริษัทฯ น ามาใช้ในการผลิตอาหารกุง้เป็นปลาป่นภายในประเทศหรือ
น าเข้าจากต่างประเทศ และจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร 

- อยากทราบว่าปลาป่นที่น ามาใช้ผลิตอาหารสัตว์ บริษัทฯ น ามาจากแหล่งใด 
และจะมีปัญหาส่งผลต่อการผลิตหรือไม่ 

- ข้าวโพดที่น ามาใช้ผลิตอาหารสัตว์ เป็นข้าวโพดที่บริษัทฯ ปลูกเองหรือมีการท า 
Contract Farming กับเกษตรกรหรือไม่ 

- อยากทราบแนวโน้มของอุตสาหกรรมในปีต่อไปจะเป็นอย่างไร 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- บริษัทฯ มีนโบบายในการน าเข้าปลาป่นจากแหล่งที่ถูกต้องและได้รับการอนุญาตจาก
กรมปศุสัตว์ โดยการใช้ปลาป่นจากภายในประเทศหรือน าเข้าจากต่างประเทศจะขึ้นอยู่
กับภาวะของตลาด 

- บริษัทฯ ได้มีการใช้ปลาป่นจากภายในประเทศ ซึ่งปริมาณปลาป่นที่มีภายในประเทศ
ยังคงเพียงพอต่อการผลิต และปัจุบันผู้ซื้อสินค้าได้ให้ความส าคัญกับแหล่งที่มาของ
วัตถุดิบที่น ามาใช้ผลิตอาหารสัตว์มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ข้าวโพด ผู้ซื้อจะดูว่ามาจาก
แหล่งการปลูกท่ีท าลายส่ิงแวดล้อม ท าลายป่าหรือไม่ เช่น การเผาป่า ซึ่งปัจุบันผู้ผลิต
อาหารสัตว์เริ่มมีการรณรงค์ให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์เข้าใจถึงปัญหาเหล่านี้ เพื่อที่จะเป็น 
Supply chain ในธุรกิจอาหารสัตว์ต่อไปได้ 

- บริษัทฯ มีการซื้อวัตถุดิบข้าวโพดจากภายในประเทศทั้งหมด 
- ภาพรวมในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา การส่งออกทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 681,000 ตัน 

ซึ่งในปี 2559 คาดการณ์ว่าจะเติบโต 3% อยู่ที่ประมาณ 700,000 ตัน เนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกิจของคู่ค้าในต่างประเทศของประเทศไทย และฐานการส่งออกที่กว้างขึ้น โดย
สภาวะการส่งออกไม่แตกต่างจากปี 2558 ราคาน่าจะดีขึ้น รวมถึงอัตราแลกเปล่ียนจะ
ช่วยท าให้ผลการด าเนินงานดีขึ้น ด้านวัตถุดิบไม่ขาดแคลน แนวโน้มราคาใกล้เคียงเดิม 

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ 
ผู้ถือหุ้น 

เหตุใดประเทศไทยจึงผลิตไก่ปู่ย่าพันธุ์เองไม่ได้ ท าไมต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ประเทศไทยต้องมีการน าเข้าไก่ปูย่่าพันธุ์ เนื่องจากสายพันธุ์ที่จะใช้ในการผลิตต้องเป็น
สายพันธุ์แท้ (pure line) เพื่อไม่ให้เกิดการกลายพันธุ์ และเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตาม
มาตรฐาน  

คุณอภิสทิธิ์ บูรณกานนท ์
ผู้ถือหุ้น 

- ผลกระทบจากการแข่งขันของประเทศจีน-ประเทศบราซิล จะส่งผลต่อการ
ส่งออกของประเทศไทยในปี 2559 อย่างไรบ้าง 
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เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ โดยกลางปี 2559 คาดว่าการน าเข้าไก่ปู่ย่าพันธุ์จากประเทศ
สหรัฐอเมริกาและอังกฤษจะเป็นได้ตามปกติ 

- ธุรกิจอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอาหารกุ้ง คาดว่ามีปริมาณการเลี้ยงกุ้งไม่ต่างจากปี 2558 
จากการประเมินตัวเลขการส่งออกของผู้ประกอบการการส่งออกกุ้งแช่แข็ง  

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร       
ผู้ถือหุ้น 

- ปลาป่นที่บริษัทฯ น ามาใช้ในการผลิตอาหารกุง้เป็นปลาป่นภายในประเทศหรือ
น าเข้าจากต่างประเทศ และจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร 

- อยากทราบว่าปลาป่นที่น ามาใช้ผลิตอาหารสัตว์ บริษัทฯ น ามาจากแหล่งใด 
และจะมีปัญหาส่งผลต่อการผลิตหรือไม่ 

- ข้าวโพดที่น ามาใช้ผลิตอาหารสัตว์ เป็นข้าวโพดที่บริษัทฯ ปลูกเองหรือมีการท า 
Contract Farming กับเกษตรกรหรือไม่ 

- อยากทราบแนวโน้มของอุตสาหกรรมในปีต่อไปจะเป็นอย่างไร 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- บริษัทฯ มีนโบบายในการน าเข้าปลาป่นจากแหล่งที่ถูกต้องและได้รับการอนุญาตจาก
กรมปศุสัตว์ โดยการใช้ปลาป่นจากภายในประเทศหรือน าเข้าจากต่างประเทศจะขึ้นอยู่
กับภาวะของตลาด 

- บริษัทฯ ได้มีการใช้ปลาป่นจากภายในประเทศ ซึ่งปริมาณปลาป่นที่มีภายในประเทศ
ยังคงเพียงพอต่อการผลิต และปัจุบันผู้ซื้อสินค้าได้ให้ความส าคัญกับแหล่งที่มาของ
วัตถุดิบที่น ามาใช้ผลิตอาหารสัตว์มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ข้าวโพด ผู้ซื้อจะดูว่ามาจาก
แหล่งการปลูกท่ีท าลายส่ิงแวดล้อม ท าลายป่าหรือไม่ เช่น การเผาป่า ซึ่งปัจุบันผู้ผลิต
อาหารสัตว์เริ่มมีการรณรงค์ให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์เข้าใจถึงปัญหาเหล่าน้ี เพื่อที่จะเป็น 
Supply chain ในธุรกิจอาหารสัตว์ต่อไปได้ 

- บริษัทฯ มีการซื้อวัตถุดิบข้าวโพดจากภายในประเทศทั้งหมด 
- ภาพรวมในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา การส่งออกทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 681,000 ตัน 

ซึ่งในปี 2559 คาดการณ์ว่าจะเติบโต 3% อยู่ที่ประมาณ 700,000 ตัน เนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกิจของคู่ค้าในต่างประเทศของประเทศไทย และฐานการส่งออกที่กว้างขึ้น โดย
สภาวะการส่งออกไม่แตกต่างจากปี 2558 ราคาน่าจะดีขึ้น รวมถึงอัตราแลกเปล่ียนจะ
ช่วยท าให้ผลการด าเนินงานดีขึ้น ด้านวัตถุดิบไม่ขาดแคลน แนวโน้มราคาใกล้เคียงเดิม 

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ 
ผู้ถือหุ้น 

เหตุใดประเทศไทยจึงผลิตไก่ปู่ย่าพันธุ์เองไม่ได้ ท าไมต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ประเทศไทยต้องมีการน าเข้าไก่ปูย่่าพันธุ์ เนื่องจากสายพันธุ์ที่จะใช้ในการผลิตต้องเป็น
สายพันธุ์แท้ (pure line) เพื่อไม่ให้เกิดการกลายพันธุ์ และเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตาม
มาตรฐาน  

คุณอภิสทิธิ์ บูรณกานนท ์
ผู้ถือหุ้น 

- ผลกระทบจากการแข่งขันของประเทศจีน-ประเทศบราซิล จะส่งผลต่อการ
ส่งออกของประเทศไทยในปี 2559 อย่างไรบ้าง 
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- อยากทราบว่าบริษัทฯ มีการปรับตัวอย่างไร เมื่อมีการห้ามน ายาปฏิชีวนะมาใช้
ในการเลี้ยงสัตว์ และจะส่งผลต่อการเล้ียงท าให้ดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไร และมี
ผลต่อต้นทุนมากน้อยเพียงใด 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 
 

- ถ้าเป็นประเทศจีนไม่น่าจะมีผลกระทบ เพราะในอนาคตคาดว่าประเทศจีนจะมีการ
น าเข้ามากขึ้น และในปี 2559 พบว่าประเทศจีนไม่สามารถน าเข้าไก่ปู่ย่าพันธุ์ และพ่อ
แม่พันธุ์จากประเทศสหรัฐอเมริกาได้จึงคาดการณ์ว่าน่าจะขาดแคลนวัตถุดิบ  ส่วน
ประเทศบราซิล ถึงแม้ค่าเงินจะอ่อนลง แต่ตลาดที่บราซิลยังคงมีการแข่งขันกับประเทศ
ไทย ส่วนสินค้าในตลาดญี่ปุ่นจะไม่เหมือนกันจึงมีความแตกต่างอยู่ แต่ที่แข่งขันกันสูง
จะเป็นตลาดในสหภาพยุโรป 

- บริษัทฯ มองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทางกรมปศุสัตว์ก าหนดเรื่องการห้ามน ายาปฏิชีวนะมาใช้
ในการเล้ียงสัตว์ ซึ่งออกมาเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของประเทศผู้น าเข้า  โดย
ประเทศในสหภาพยุโรปพยายามให้เลิกใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเหล่านี้ไป
ก่อให้เกิดการดื้อยาในคนในกรณีที่คนจ าเป็นจะต้องใช้ยา  อย่างไรก็ตามจะเห็นว่า
หลายๆ บริษัทได้มีการปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของการบริหารจัดการในฟาร์ม  ซึ่งส่งผล
ให้คุณภาพของสัตว์ยังคงเดิมไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด ในส่วนของต้นทุนก็ไม่มีความ
แตกต่างกัน 

คุณณัฐ  สรรพัชญพงษ ์
ผู้รับมอบฉันทะ 

- ถ้าอากาศร้อนจะท าให้อัตราการแลกเนื้อของไก่ลดลง  อยากทราบว่าของ 
บริษัทฯ เป็นอย่างไร และจะส่งผลกระทบต่ออาหารสัตว์หรือไม่  

- การเลี้ยงไก่ด้วยโรงเรือนระบบฟาร์มปิดสามารถมีเชื้อโรคโดยรอบติดเข้ามาใน
โรงเรือนได้ อยากทราบว่าใน 2-3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ เคยประสบปัญหาเหล่านี้
หรือไม่ 

- ในอนาคตบริษัทฯ มีแผนจะไปลงทุนธุรกิจในต่างประเทศบ้างหรือไม่ 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- เรื่องของอัตราการแลกเนื้อจะเป็นไปตามสภาพภูมิอากาศ และเป็นไปตามมาตรฐานซึ่ง
ไม่แตกต่างกันของทุกๆ บริษัท โดยปกติในช่วงหน้าหนาวจะพบว่ามีอัตราการแลกเนื้อ
ดีกว่าช่วงหน้าร้อน 

- บริษัทฯ มีการบริหารจัดการฟาร์มอย่างรอบคอบ ซึ่งจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก
เข้าไปในฟาร์มเล้ียงไก่ และจะอนุญาตให้แต่ผู้จัดการฟาร์มที่มีหน้าที่ในการบริหาร
จัดการฟาร์มเข้าไปดูแลได้เท่านั้น 

- ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีแผนจะไปลงทุนธุรกิจในต่างประเทศ 

คุณอภิสทิธิ์ บูรณกานนท ์
ผู้ถือหุ้น 

- อยากทราบถึงการประเมินความเสี่ยงของอุตสาหกรรม หากเกิดโรคไข้หวัดนก
ขึ้นในประเทศไทย จะส่งผลกระทบกับบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด 

- บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมอย่างไร ในการเปิดให้ผู้ค้ามีการ audit เร่ือง
แรงงานว่ามีความโปร่งใสมากน้อยเพียงใด 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ถ้าหากเกิดโรคไข้หวัดนกขึ้นในประเทศไทย สินค้าประเภทไก่ปรุงสุกสามารถขายได้
ตามปกติ มีเพียงสินค้าประเภทไก่สดแช่แข็งที่จะประสบปัญหา ซึ่งอาจจะถูกระงับการ
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ส่งออกชั่วคราว ซึ่งอาจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกกับประเทศสหภาพยุโรปอยู่จ านวน 
92,000 ตัน และประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 100,000 ตัน  

- ผู้ที่เข้ามาสังเกตส่วนใหญ่เป็นพวก NGO (องค์กรพัฒนาเอกชน) ซึ่งปัจจุบันได้ให้
ความส าคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติและเตรียมความพร้อมใน
เรื่องนี้อยู่แล้ว ซึ่งท าให้บริษัทฯ ได้รับการชื่นชมจากสถานฑูต โดยเฉพาะจากรัฐบาล
ประเทศสหภาพพม่า ซึ่งได้มีการขออนุญาตเข้ามาดูการบริหารจัดการของทางบริษัทฯ   

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร       
ผู้ถือหุ้น 

- บริษัทฯ ต้องน าเข้าไก่ปู่ย่าพันธุ์จากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว  หากเกิด
ปัญหาต่างประเทศไม่จ าหน่ายไก่ปู่ย่าพันธุ์ให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ จะท าอย่างไร 

- ถ้าหากไม่ได้น าเข้าไก่ปู่ย่าพันธุ์จากต่างประเทศ อาจจะเกิดการกลายพันธุ์ได้ 
ท าให้ประสิทธิภาพการให้เนื้อเปลี่ยนแปลงไป อยากทราบสาเหตุว่าเกิดจาก
อะไร 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ในเชิงธุรกิจคาดว่าไม่น่าจะเกิดปัญหาที่ประเทศเหล่านี้จะไม่จ าหน่ายไก่ปู่ย่าพันธุ์ให้กับ
ทางบริษัทฯ ปัจจุบันเมื่อเกิดเหตุการณ์ประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดโรคไข้หวัดนก  จึงไม่
สามารถส่งไก่ปู่ย่าพันธุ์เข้ามาประเทศไทยได้ ทางเจ้าหน้าที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกาที่
ประจ าประเทศไทยได้มีการเจรจาติดต่อกับกรมปศุสัตว์ เพื่อขอให้มีการน าเข้าเมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลาของการปลอดโรคไข้หวัดนก 

- การเปล่ียนแปลงกลายพันธุ์ของไก่ปู่ย่าพันธุ์ คาดว่าเกิดขึ้นตามธรรมชาติ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ให้
ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนต่อกิจการของบริษัทฯ ตลอดมา 

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 09.30 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุม
รวมทั้งสิ้น 441 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 864,629,957 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.96 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

ปิดประชุม เวลา 11.45 น. 

 

 

     ลงนาม ............................................  ประธานกรรมการบรษิัท 

                            (นายประสิทธิ์ ศิรมิงคลเกษม) 
            ประธานท่ีประชุม 

 

ลงนาม ............................................เลขานุการบริษัท 

           (นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย) 
               ผู้บันทึกการประชุม 
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ส่งออกชั่วคราว ซึ่งอาจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกกับประเทศสหภาพยุโรปอยู่จ านวน 
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ประธานกรรมการบริหาร 
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- การเปล่ียนแปลงกลายพันธุ์ของไก่ปู่ย่าพันธุ์ คาดว่าเกิดขึ้นตามธรรมชาติ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ให้
ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนต่อกิจการของบริษัทฯ ตลอดมา 

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 09.30 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุม
รวมทั้งสิ้น 441 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 864,629,957 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.96 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

ปิดประชุม เวลา 11.45 น. 
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                            (นายประสิทธิ์ ศิรมิงคลเกษม) 
            ประธานท่ีประชุม 
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ 

ชื่อและชื่อสกุล  : นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท (กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 

อายุ : 65 ปี  

สัญชาติ : ไทย  

การศึกษา  : แพทยศาสตร์บัณฑิต วุฒิบัตรจักษุแพทย์  
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004 

ต าแหน่งปัจจุบนัใน GFPT : กรรมการบรษิัท (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 
  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
  กรรมการก ากับดูแลกิจการ 
  กรรมการบริหารความเส่ียง 
  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบริหาร 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 27 มกราคม 2535 – ปัจจุบัน (25 ปี) 

ประสบการณ์การท างาน                    : 
/ต าแหนง่งานอื่นในปัจจบุัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ ากดั  
1. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. กรุงไทยอาหาร 
นิติบุคคลอื่น 
1. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ  

บจก. จีพ ีบรีดดิ้ง  
2. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ  

บจก. ฟาร์มกรงุไทย  
3. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ  

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

บจก. จีเอฟ ฟูดส ์ 
5. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว ์ 
6. กรรมการ บจก. พี.เว็ต.  
7. กรรมการ บจก. พานาแลบ 
8. กรรมการ บจก. กรุงไทยเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
9. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส  
10. กรรมการ บจก. แมคคยี ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)  
11. กรรมการ บจก. จีเอฟพีท ีนิชิเร (ประเทศไทย)  
12. กรรมการ บจก. เวชผาติ ์
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ประสบการณ์การท างาน                    : 
/ต าแหนง่งานอื่นในปัจจบุัน (ต่อ) 

13. นายกสมาคม สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย 
14. กรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
15. กรรมการ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

ความรู้ความช านาญ :  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจการผลิตเนื้อไก่แปรรูปเพื่อการส่งออก และมีความ
ช านาญด้านการบริหารจัดการ การขายและการตลาด และมีประสบการณ์ท างาน
ในอุตสาหกรรมเกษตรมากกว่า 20 ปี 

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์ เรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจหา
คุณสมบัติ หรือทักษะที่จ าเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) 
และจากรายชื่อ ผู้ที่มีคุณสมบัติ เป็นกรรมการอาชีพในท าเนียบ IOD (IOD 
Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นร่วมกับการพิจารณา
ผลประเมินการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีกรรมการและกรรมการชุดย่อย
รายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบก าหนดวาระ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณากลั่นกรองตามล าดับ 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559  

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)  
-  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (100%) 
- การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง (100%) 
- การประชมุคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง (100%) 
- การประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%) 
- การประชมุคณะกรรมการบริหาร 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (100%) 

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2559) : 4,134,080 หุ้น คิดเป็น 0.33% ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :   16 แห่ง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษทัฯ : 5 แห่ง 
1) กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. กรุงไทยอาหาร  เป็นบริษัทย่อย  ธุรกิจจ าหน่ายอาหารสัตว์ 
2) กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. จีพี บรีดดิ้ง  เป็นบริษัทย่อย ธุรกิจจ าหน่ายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ 
3) กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ฟาร์มกรุงไทย  เป็นบริษัทย่อย  ธุรกิจจ าหน่ายลูกไก่ 
4) กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม  เป็นบริษัทย่อย  ธุรกิจจ าหน่ายไก่เนื้อ 
5) กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. จีเอฟ ฟูดส์   เป็นบริษัทย่อย  ธุรกิจจ าหน่ายลูกชิ้นไส้กรอก  

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ   : ไม่มี 

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด   :   ไม่มี 
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ประสบการณ์การท างาน                    : 
/ต าแหนง่งานอื่นในปัจจบุัน (ต่อ) 

13. นายกสมาคม สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย 
14. กรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
15. กรรมการ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

ความรู้ความช านาญ :  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจการผลิตเนื้อไก่แปรรูปเพื่อการส่งออก และมีความ
ช านาญด้านการบริหารจัดการ การขายและการตลาด และมีประสบการณ์ท างาน
ในอุตสาหกรรมเกษตรมากกว่า 20 ปี 

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์ เรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจหา
คุณสมบัติ หรือทักษะที่จ าเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) 
และจากรายชื่อ ผู้ที่มีคุณสมบัติ เป็นกรรมการอาชีพในท าเนียบ IOD (IOD 
Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นร่วมกับการพิจารณา
ผลประเมินการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อย
รายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบก าหนดวาระ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณากลั่นกรองตามล าดับ 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559  

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)  
-  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (100%) 
- การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง (100%) 
- การประชมุคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง (100%) 
- การประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%) 
- การประชมุคณะกรรมการบริหาร 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (100%) 

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2559) : 4,134,080 หุ้น คิดเป็น 0.33% ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :   16 แห่ง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษทัฯ : 5 แห่ง 
1) กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. กรุงไทยอาหาร  เป็นบริษัทย่อย  ธุรกิจจ าหน่ายอาหารสัตว์ 
2) กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. จีพี บรีดดิ้ง  เป็นบริษัทย่อย ธุรกิจจ าหน่ายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ 
3) กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ฟาร์มกรุงไทย  เป็นบริษัทย่อย  ธุรกิจจ าหน่ายลูกไก่ 
4) กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม  เป็นบริษัทย่อย  ธุรกิจจ าหน่ายไก่เนื้อ 
5) กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. จีเอฟ ฟูดส์   เป็นบริษัทย่อย  ธุรกิจจ าหน่ายลูกชิ้นไส้กรอก  

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ   : ไม่มี 

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด   :   ไม่มี 
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ 

ชื่อและชื่อสกุล  : นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท (กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 

อายุ : 69 ปี  

สัญชาติ : ไทย  

การศึกษา  : ประถมศึกษา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 17/2004 

ต าแหน่งปัจจุบันใน GFPT : กรรมการบริษัท 
  กรรมการบริหารความเส่ียง 
  กรรมการบริหาร 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 27 มกราคม 2535 – ปัจจุบัน (25 ปี) 

ประสบการณ์การท างาน                    : 
/ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ ากัด 
1. กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี-การเงิน  

บมจ. กรุงไทยอาหาร  
นิติบุคคลอื่น 
1. กรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย 
2. กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม 
3. กรรมการ บจก. จีเอฟ ฟูดส ์
4. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ 
5. กรรมการ บจก. พี.เว็ต. 
6. กรรมการ บจก. พานาแลบ 
7. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส 
8. กรรมการ บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์ 

ความรู้ความช านาญ :  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้าน บัญชีและการเงิน การบริหารจัดการ และมีประสบการณ์การ
ท างานในอุตสาหกรรมเกษตรมากกว่า 40 ปี 

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์ เรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ 
หรือทักษะที่จ าเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และจาก
รายชื่อ ผู้ที่มีคุณสมบัติ เป็นกรรมการอาชีพในท าเนียบ IOD (IOD Chartered 
Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นร่วมกับการพิจารณาผลประเมิน
การปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคลของ
กรรมการผู้ท่ีครบก าหนดวาระ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
กลั่นกรองตามล าดับ 
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การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559  

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)  
-  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (100%) 
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%) 
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (100%) 

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2559) : 2,500,000 หุ้น คิดเป็น 0.20% ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 9 แห่ง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษทัฯ : 4 แห่ง 
1) กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี-การเงิน  

บมจ. กรุงไทยอาหาร เป็นบริษัทย่อย จ าหน่ายอาหารสัตว์ 
2) กรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย เป็นบริษัทย่อย จ าหน่ายลูกไก่ 
3) กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส ฟาร์ม เป็นบริษัทย่อย จ าหน่ายไก่เนื้อ 
4) กรรมการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์ เป็นบริษัทย่อย จ าหน่ายลูกชิ้นไส้กรอก 

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ   : ไม่มี 

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด   :   ไม่มี 
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การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559  

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)  
-  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (100%) 
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%) 
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (100%) 

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2559) : 2,500,000 หุ้น คิดเป็น 0.20% ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 9 แห่ง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษทัฯ : 4 แห่ง 
1) กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี-การเงิน  

บมจ. กรุงไทยอาหาร เป็นบริษัทย่อย จ าหน่ายอาหารสัตว์ 
2) กรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย เป็นบริษัทย่อย จ าหน่ายลูกไก่ 
3) กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส ฟาร์ม เป็นบริษัทย่อย จ าหน่ายไก่เนื้อ 
4) กรรมการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์ เป็นบริษัทย่อย จ าหน่ายลูกชิ้นไส้กรอก 

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ   : ไม่มี 

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด   :   ไม่มี 
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ 

ชื่อและชื่อสกุล  : นายปารเมศ  เหตระกูล 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ (กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 

อายุ : 53 ปี 

สัญชาติ : ไทย  

การศึกษา  : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,  
  University of Hartford, Connecticut, USA 
  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ประกาศนียบตัรทางวชิาชีพชั้นสงูทางด้านการเงินและการลงทุน CFA,  
  the Institute of Chartered Financial Analysts, Virginia, USA 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 43/2005 

ต าแหน่งปัจจุบนัใน GFPT : กรรมการอิสระ 
  ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  กรรมการตรวจสอบ  
  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 1 กรกฎาคม 2548 – ปัจจุบัน (12 ปี) 

ประสบการณ์การท างาน                  : 
/ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ ากดั 
-ไม่มี- 
นิติบุคคลอื่น 
1. กรรมการ บจก. ดีเอ็นบรอดคาสท์ 
2. กรรมการ บจก. ประชุมช่าง 
3. กรรมการ บจก. อะกริยูเนี่ยน 
4. กรรมการ บจก. ปิยะดาแมนชั่น 

ความรู้ความช านาญ :  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอบทานงบการเงิน 

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์ เรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจหา
คุณสมบัติ หรือทักษะที่จ าเป็นท่ียังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) 
และจากรายชื่อ ผู้ที่มีคุณสมบัติ เป็นกรรมการอาชีพในท าเนียบ IOD (IOD 
Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นร่วมกับการพิจารณา
ผลประเมินการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีกรรมการและกรรมการชุดย่อย
รายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบก าหนดวาระ และเนื่องด้วยสภาวะการณ์ใน
ปัจจุบัน ต าแหน่งกรรมการอิสระ ไม่สามารถหาบุคคลที่เหมาะสมกับธุรกิจของ
บริษัทฯ มาทดแทนได้ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องเสนอบุคคลที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ
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หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา (ต่อ)   :
  

อิสระในบริษัทฯ เกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกันกลับเข้าด ารงต าแหน่ง และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั่นกรองตามล าดับ 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559  

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%) 
-  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (88.88%)  
-  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%) 
-  การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง (100%) 
1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%) 

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2559) : 50,000 หุ้น คิดเป็น 0.004% ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 4 แห่ง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษทัฯ : ไม่มี 

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ   : ไม่มี 

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด   :    ไม่มี 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 

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

(1)   การมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มี 

(2)   การเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

(3)   การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี รวมถึง
ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ฯลฯ 

ไม่เป็น 

(4)   การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืม
เงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุขนาดของรายได้ด้วย 

ไม่มี 
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นิยามกรรมการอิสระ ของ บริษัท จีเอฟพทีี จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) ได้พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ  โดยกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งอาจมีในอนาคต โดยก าหนดให้
เข้มข้นกว่าข้อก าหนดของนิยามกรรมการอิสระ ของ ก.ล.ต. ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น (ก.ล.ต. ก าหนดร้อยละ 1) 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ท้ังในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับ
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะ
ท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ท่ีมีมูลค่า
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่าตามวิธีการค านวณมูลค่า
ของรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันท่ีมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย 

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้น ท่ีมีนัย 
(ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุ ม
ของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ท้ังในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วยท้ังในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่ง ตั้งเป็น
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ี มีนัยใน
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ  1 ของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการ ของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 ท้ังน้ี ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้
ตัดสินใจ ในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุม ของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการท่ีมี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน 
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ค ำชีแ้จงวธีิกำรลงทะเบียนและกำรแสดงเอกสำรก่อนเข้ำประชุม  
กำรมอบฉันทะและข้อมูลกรรมกำรอิสระ วิธีกำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง 

ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2560 
บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน) 

วันที่ 5 เมษำยน 2560 

กำรลงทะเบียนและกำรแสดงเอกสำรก่อนเข้ำประชุม 
บริษัทฯ จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป และใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกและ
รวดเร็ว ดังนั้น จึงขอให้ผู้เข้าประชุมแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ต่อพนักงานลงทะเบียน 

เอกสำรที่ใช้ในกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำประชุม (แล้วแต่กรณี) 

1. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ 

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง  
เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตร
ประจ าตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
(1) หนังสือมอบฉันทะ (แนะน าให้ใช้แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความอย่างถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ

และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
(2) ส าเนาเอกสารของผู้มอบฉันทะท่ีส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อ

รับรองส าเนาถูกต้อง 
(3) เอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1  

2. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล  

2.1 กรณีผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 
(1) เอกสารของผู้มีอ านาจลงนามแทนที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1  
(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ 

ส่วนราชการท่ีมีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือ เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี โดย
ต้องมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระท าการแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดใน
การลงลายมือชื่อ ที่ตั้งส านักงานใหญ่ เป็นต้น และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติ
บุคคล 

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม  
(1) หนังสือมอบฉันทะ (แนะน าให้ใช้แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความอย่างถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ 

(ผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลพร้อมประทับตราส าคัญ [ถ้ามี]) และ ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 
บาท 

(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมทะเบียนการค้า  กระทรวงพาณิชย์ หรือ 
ส่วนราชการท่ีมีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี โดย
ต้องมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระท าการแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดใน
การลงลายมือชื่อ ที่ตั้งส านักงานใหญ่ เป็นต้น และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติ
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ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2560 
บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน) 

วันที่ 5 เมษำยน 2560 

กำรลงทะเบียนและกำรแสดงเอกสำรก่อนเข้ำประชุม 
บริษัทฯ จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป และใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกและ
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1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง  
เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตร
ประจ าตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
(1) หนังสือมอบฉันทะ (แนะน าให้ใช้แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความอย่างถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ

และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
(2) ส าเนาเอกสารของผู้มอบฉันทะท่ีส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อ

รับรองส าเนาถูกต้อง 
(3) เอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1  

2. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล  

2.1 กรณีผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 
(1) เอกสารของผู้มีอ านาจลงนามแทนที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1  
(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ 

ส่วนราชการท่ีมีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือ เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี โดย
ต้องมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระท าการแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดใน
การลงลายมือชื่อ ที่ตั้งส านักงานใหญ่ เป็นต้น และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติ
บุคคล 

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม  
(1) หนังสือมอบฉันทะ (แนะน าให้ใช้แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความอย่างถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ 

(ผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลพร้อมประทับตราส าคัญ [ถ้ามี]) และ ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 
บาท 

(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมทะเบียนการค้า  กระทรวงพาณิชย์ หรือ 
ส่วนราชการท่ีมีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี โดย
ต้องมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระท าการแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดใน
การลงลายมือชื่อ ที่ตั้งส านักงานใหญ่ เป็นต้น และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

หน้า 2 / 8 
 

บุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

(3) ส าเนาเอกสารผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

(4) เอกสารผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 

2.3 กรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้กับ Custodian  

(1) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ (ผู้มีอ านาจลงนาม
ของนิติบุคคลพร้อมประทับตราส าคัญ [ถ้ามี]) และ ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลง
นามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท า
การแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

(3) ส าเนาเอกสารผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

(4) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian 

(5) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี 
และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลของ  Custodian หรือผู้รับมอบอ านาจ 
(กรณีมีหนังสือมอบอ านาจก าหนดให้ผู้รับมอบอ านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารดังกล่าวได้) 

(6) ส าเนาเอกสารผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลของ Custodian ที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 
และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลของ Custodian 

(7) เอกสารผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 

(8) ในกรณีที่เอกสารต้นฉบับไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษ เอกสารน้ันจะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษพร้อมรับรอง Notary 
Public เพื่อยืนยันความถูกต้อง   



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

หน้า 3 / 8 
 

กำรมอบฉันทะและข้อมูลกรรมกำรอิสระ 

หนังสือมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ได้จัดท าหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ก าหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งได้ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้แก่ 

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน 
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก

 และดูแลหุ้น 

ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ
เพียงแบบเดียว ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียง
ลงคะแนนได้อย่างชัดเจน และกรอกข้อความแล้วจัดส่งมายังบริษัทฯ ก่อนการประชุม 

ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้โดย
สามารถ download ได้ที่ website: http://www.gfpt.co.th/ir_shareholders_meeting.php?lang=th 

 

กำรมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

รายชื่อกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีดงันี้  

1. นพ.สำธิต กรเณศ  
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 250/2 ซอยทองหล่อ 8 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

2. นำยปำรเมศ เหตระกูล  
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 53 ปี  
อยู่บ้านเลขที ่1/4 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

3. นำยธนำธิป พิเชษฐวณิชย์โชค  
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 52 ปี 
อยู่บ้านเลขที ่52/137 ทาวเวอร์ปาร์ค คอนโดมิเนียม ห้อง 29บี ซอยสุขุมวิท 3 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวข้างต้น  เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อ
ด าเนินการแล้ว โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม 
  



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

หน้า 3 / 8 
 

กำรมอบฉันทะและข้อมูลกรรมกำรอิสระ 

หนังสือมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ได้จัดท าหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ก าหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งได้ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้แก่ 

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน 
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก

 และดูแลหุ้น 

ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ
เพียงแบบเดียว ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียง
ลงคะแนนได้อย่างชัดเจน และกรอกข้อความแล้วจัดส่งมายังบริษัทฯ ก่อนการประชุม 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้โดย
สามารถ download ได้ที่ website: http://www.gfpt.co.th/ir_shareholders_meeting.php?lang=th 

 

กำรมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

รายชื่อกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีดงันี้  

1. นพ.สำธิต กรเณศ  
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 250/2 ซอยทองหล่อ 8 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

2. นำยปำรเมศ เหตระกูล  
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 53 ปี  
อยู่บ้านเลขที ่1/4 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

3. นำยธนำธิป พิเชษฐวณิชย์โชค  
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 52 ปี 
อยู่บ้านเลขที ่52/137 ทาวเวอร์ปาร์ค คอนโดมิเนียม ห้อง 29บี ซอยสุขุมวิท 3 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวข้างต้น  เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อ
ด าเนินการแล้ว โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม 
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ข้อมูลของกรรมกำรท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

 

ชื่อ – นำมสกุล 
ประเภทกรรมกำร 

นพ.สำธิต กรเณศ 
กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

อำยุ 64 ปี 
สัญชำต ิ ไทย 
กำรศึกษำ วทบ.พบ.วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล 
กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น14/2004 

หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 31/2010 
จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 25 มิถุนายน 2541 – ปัจจุบัน (19 ปี) 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน/ 
ต ำแหน่งงำนอื่นในปัจจุบนั 

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

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขนั หรือ  
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจเกี่ยวกับกำรเกษตร 

ไม่มี 

กำรถอืหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัว ไม่มี 
สัดส่วนของจ ำนวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด ไม่มี 
ข้อพพิำททำงกฎหมำยที่เป็นคดีอำญำในศำลที่
ไม่ใช่คดีลหุโทษ 

ไม่มี 

กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2559 เข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิัท 8 / 9 ครั้ง 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4  ครั้ง 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  2 / 2 ครั้ง 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 2 / 2 ครั้ง 

ผลงำนในระหว่ำงด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร มีบทบาทส าคัญในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบในการก ากับดูแล
กรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

กำรมีส่วนได้ส่วนเสียในวำระที่พิจำรณำในครัง้นี ้ วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุัติคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าป ี2560 
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ข้อมูลของกรรมกำรท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

ชื่อ – นำมสกุล 
ประเภทกรรมกำร 

นำยปำรเมศ เหตระกลู 
กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

อำยุ 
สัญชำต ิ

53 ปี 
ไทย 

กำรศึกษำ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, University of Hartford, Connecticut, USA 
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประกาศนียบตัรทางวชิาชีพชั้นสงูทางด้านการเงินและการลงทุน CFA,  
the Institute of Chartered Financial Analysts, Virginia, USA 

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 43/2005 
จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 1 กรกฎาคม 2548 – ปัจจุบัน (12 ปี) 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน/ 
ต ำแหน่งงำนอื่นในปัจจุบนั 

กรรมการ บจก. ดีเอ็นบรอดคาสท์ 
กรรมการ บจก. ประชุมช่าง  
กรรมการ บจก. อะกริยูเนี่ยน 
กรรมการ บจก. ปิยะดาแมนชั่น 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขนั หรือ 
เกี่ยวเน่ือง กับธุรกจิเกี่ยวกับกำรเกษตร 

ไม่มี 

กำรถอืหุ้นในบริษัทฯ 50,000 หุ้น  
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัว ไม่มี 
สัดส่วนของจ ำนวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด คิดเป็น 0.004% ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 
ข้อพพิำททำงกฎหมำยที่เป็นคดีอำญำในศำลที่
ไม่ใช่คดีลหุโทษ 

ไม่มี 

กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2559 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/ 9 ครั้ง 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 1 / 1 ครั้ง 

ผลงำนในระหว่ำงด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร มีบทบาทส าคัญในฐานะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงในการก ากับดูแลกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 

กำรมีส่วนได้ส่วนเสียในวำระที่พิจำรณำในครัง้นี ้ วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2560 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
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ข้อมูลของกรรมกำรท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

ชื่อ – นำมสกุล 
ประเภทกรรมกำร 

นำยปำรเมศ เหตระกลู 
กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

อำยุ 
สัญชำต ิ

53 ปี 
ไทย 

กำรศึกษำ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, University of Hartford, Connecticut, USA 
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประกาศนียบตัรทางวชิาชีพชั้นสงูทางด้านการเงินและการลงทุน CFA,  
the Institute of Chartered Financial Analysts, Virginia, USA 

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 43/2005 
จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 1 กรกฎาคม 2548 – ปัจจุบัน (12 ปี) 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน/ 
ต ำแหน่งงำนอื่นในปัจจุบนั 

กรรมการ บจก. ดีเอ็นบรอดคาสท์ 
กรรมการ บจก. ประชุมช่าง  
กรรมการ บจก. อะกริยูเนี่ยน 
กรรมการ บจก. ปิยะดาแมนชั่น 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขนั หรือ 
เกี่ยวเน่ือง กับธุรกจิเกี่ยวกับกำรเกษตร 

ไม่มี 

กำรถอืหุ้นในบริษัทฯ 50,000 หุ้น  
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัว ไม่มี 
สัดส่วนของจ ำนวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด คิดเป็น 0.004% ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 
ข้อพพิำททำงกฎหมำยที่เป็นคดีอำญำในศำลที่
ไม่ใช่คดีลหุโทษ 

ไม่มี 

กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2559 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/ 9 ครั้ง 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 1 / 1 ครั้ง 

ผลงำนในระหว่ำงด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร มีบทบาทส าคัญในฐานะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงในการก ากับดูแลกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 

กำรมีส่วนได้ส่วนเสียในวำระที่พิจำรณำในครัง้นี ้ วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2560 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
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ข้อมูลของกรรมกำรท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
ชื่อ – นำมสกุล 
ประเภทกรรมกำร 
 
 

นำยธนำธิป พิเชษฐวณิชย์โชค 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อำยุ 
สัญชำติ 

52 ปี 
ไทย 
 

กำรศึกษำ ปริญญาโทกฎหมาย University of Pennsylvania 
ปริญญาโทกฎหมาย Southern Methodist University 
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 78/2009 
จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 1 กรกฎาคม 2551 – ปัจจุบัน (9 ปี) 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน/ 
ต ำแหน่งงำนอื่นในปัจจุบัน 

กรรมการ บจก. ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขนั หรือ  
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจเกี่ยวกับกำรเกษตร 

ไม่มี 

กำรถอืหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี  
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัว ไม่มี 
สัดส่วนของจ ำนวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด ไม่มี 
ข้อพิพำททำงกฎหมำยที่ เป็นคดีอำญำในศำลที่
ไม่ใช่คดีลหุโทษ 

ไม่มี 

กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2559 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 9 ครั้ง 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 / 4 ครั้ง 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง 

ผลงำนในระหว่ำงด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร มีบทบาทส าคัญในฐานะกรรมการตรวจสอบในการก ากับดูแลกรรมการและฝ่าย
จัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 

กำรมีส่วนได้ส่วนเสียในวำระที่พิจำรณำในครัง้นี ้ วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
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ขัน้ตอนกำรเข้ำประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น  

  ผู้ถือหุ้น บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 

มาด้วยตนเอง  
(บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล) 

ผู้รับมอบฉันทะ 
(บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล / Custodian) 

 

โต๊ะลงทะเบียน จดุที่ 1 
ตรวจเอกสาร 

 

โต๊ะลงทะเบียน จดุที่ 2 
ตรวจหนงัสือมอบฉันทะ และตรวจเอกสาร 

 

รับอาหารวา่ง 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

เข้าห้องประชุม 

รับบัตรลงคะแนน 

เจ้าหน้าที่เก็บบัตร 
ลงคะแนน / สรุปผลลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนนต่อที่ประชุม 

กรณีที่มีผู้ต้องการออกเสียง  
“ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”  

ในวาระนั้น ๆ ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน 

เริ่มประชุมตามล าดับระเบียบวาระ 

ประธานเปิดประชุม (9.30) 
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ขัน้ตอนกำรเข้ำประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น  

  ผู้ถือหุ้น บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 

มาด้วยตนเอง  
(บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล) 

ผู้รับมอบฉันทะ 
(บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล / Custodian) 

 

โต๊ะลงทะเบียน จดุที่ 1 
ตรวจเอกสาร 

 

โต๊ะลงทะเบียน จดุที่ 2 
ตรวจหนงัสือมอบฉันทะ และตรวจเอกสาร 

 

รับอาหารวา่ง 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

เข้าห้องประชุม 

รับบัตรลงคะแนน 

เจ้าหน้าที่เก็บบัตร 
ลงคะแนน / สรุปผลลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนนต่อที่ประชุม 

กรณีที่มีผู้ต้องการออกเสียง  
“ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”  

ในวาระนั้น ๆ ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน 

เริ่มประชุมตามล าดับระเบียบวาระ 

ประธานเปิดประชุม (9.30) 
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กำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง  

ประธานท่ีประชุม หรือบุคคลท่ีประธานที่ประชุมมอบหมาย จะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้
ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม 

1. กำรออกเสียงลงคะแนน 

1.1 การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย
หรือ งดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น 
 หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท า

เครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และส่งบัตร
ลงคะแนนดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่ีไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ออกเสียงเห็นด้วย 

 หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่
ประธานฯ เสนอในที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

1.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ท าเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใดๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้น
ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่แจกบัตรลงคะแนนในวาระใดที่ผู้ถือ
หุ้นได้ท าเครื่องหมายดังกล่าวไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ 

2. กำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง 

2.1 บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง 

2.2 นับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง 

2.3 การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 

 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 
107 (1) พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535)  

 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
(ตามมาตรา 90 วรรคสอง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535)  

 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 107 (2) พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535)  

2.4 กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนในบัตรลงคะแนนไม่ตรงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตาม
หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า 

2.5 ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระส้ินสุดลง 
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แบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แนะน ำให้ใช)้ 

                                                        เขียนที่................................................................................................. 
                                                        วันท่ี.......................... เดือน................................. พ.ศ.......................... 

(1) ข้าพเจ้า............................................................................................................... สัญชาติ.................................................... 
อยู่บ้านเลขที.่................................................. ถนน.....................................................  ต าบล/แขวง.............................................. 
อ าเภอ/เขต..................................................... จังหวดั.................................................. รหัสไปรษณีย์............................................ 

(2) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม..................................... หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................... เสียง  ดังนี้ 
 หุ้นสามัญ........................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................................. เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ.....................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................................. เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให ้
  (1) ......................................................................................................... อายุ........................... ปี 

อยู่บ้านเลขที.่........................................... ถนน.......................................  ต าบล/แขวง............................................. 
อ าเภอ/เขต............................................... จังหวดั...................................  รหัสไปรษณีย์.................................. หรือ 

 มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ ....................  นำยแพทย์สำธิต กรเณศ ...... อายุ............64........... ปี 
อยู่บ้านเลขที.่…250/2..ซอยทองหล่อ...8…  ถนน……....สุขุมวิท 55............. ต าบล/แขวง...........คลองตัน.................... 
อ าเภอ/เขต……......วัฒนา........................ จังหวดั……….กรุงเทพฯ........... รหัสไปรษณีย์......10110................... หรือ 

 มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ ..................... นำยปำรเมศ เหตระกลู.........  อายุ..........53............. ปี 
อยู่บ้านเลขที ่…….…1/4…………………. ถนน .........วิภาวดีรงัสิต........... ต าบล/แขวง.....................-..................... 
อ าเภอ/เขต……......หลักสี่......................... จังหวดั…......กรุงเทพฯ............  รหัสไปรษณีย์......10210................... หรือ 

 มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ...................... นำยธนำธิป พิเชษฐวณิชย์โชค....... อายุ........52......... ปี 
อยู่บ้านเลขที.่.52/137 ทาวเวอรป์าร์ค คอนโดมเินียม ห้อง 29บี..  ซอยสุขุมวิท 3… ถนนสุขุมวิท…..  ต าบล/แขวง....-…. 
อ าเภอ/เขต.............วัฒนา.......................  จังหวดั…......กรุงเทพฯ............. รหัสไปรษณีย์......10110......................... 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  ในการประชุมสามัญ   
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทชั้น M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนน พระรามที่ 2 
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี้ ดังนี้ 

วำระที่ 1: พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วำระที่ 2:  รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนของบริษัทฯ ประจ ำปี 2559 
 (ระเบียบวาระน้ีเป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)  
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วำระที่ 3:  พิจำรณำอนุมตัิงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ ส ำหรับปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2559 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วำระที่ 4:  พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2559 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วำระที่ 5:  พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ ประจ ำปี 2560 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 แต่งตั้งกรรมการท้ังชุด หรือ 
 เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ 
1. นำยแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
 เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

2. นำงสมสิริ อิงโพธิ์ชัย    
 เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

3. นำยปำรเมศ เหตระกูล 
 เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วำระที่ 6:  พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2560 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วำระที่ 7:  พิจำรณำแต่งตั้งและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2560 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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วำระที่ 3:  พิจำรณำอนุมตัิงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ ส ำหรับปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2559 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วำระที่ 4:  พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2559 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วำระที่ 5:  พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ ประจ ำปี 2560 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 แต่งตั้งกรรมการท้ังชุด หรือ 
 เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ 
1. นำยแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
 เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

2. นำงสมสิริ อิงโพธิ์ชัย    
 เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

3. นำยปำรเมศ เหตระกูล 
 เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วำระที่ 6:  พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2560 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วำระที่ 7:  พิจำรณำแต่งตั้งและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2560 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 
  ลงชื่อ ……...…………………………………………… ผู้มอบฉันทะ 
                    (...............................................................) 
  ลงชื่อ ……...………………………………………....... ผู้รับมอบฉันทะ 
                   (...............................................................) 
  ลงชื่อ ……...………………………………………....... ผู้รับมอบฉันทะ 
                   (...............................................................) 
  ลงชื่อ ……...………………………………………....... ผู้รับมอบฉันทะ 
                  (...............................................................) 
 
หมำยเหต:ุ  
1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
  



หน้าว่าง
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จเีอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวันพุธที ่5 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทชั้น M อาคารจีเอฟพีที 312 
ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150  
หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

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

วำระที ่…………  เร่ือง ……………………………………………………………………………………………………………. 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วำระที ่…………  เร่ือง ……………………………………………………………………………………………………………. 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วำระที ่…………  เร่ือง ……………………………………………………………………………………………………………. 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 



หน้าว่าง
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ข้อบังคับบริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน) และ กฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด 
เฉพำะส่วนท่ีเกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรออกเสียงลงคะแนน 

หมวดที่ 5: กำรประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก 
ได้สุดแต่จะเห นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเม่ือใดก ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้  คณะกรรมการต้องจัดให้มี
ประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 37 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม 
พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่พิมพ์จ าหน่าย ณ ท้องที่ อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน  

ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามก าหนดไว้ 
หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบ
องค์ประชุม 

ข้อ 39 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าประธานไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ 40 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนก ได้ 
ในกรณีมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนก าหนดต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุม
ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  
ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจ านวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมหีนึ่งเสียง 
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อ
ที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจ านวนหุ้นผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย 

ข้อ 41 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออก

เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
(2)   ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
 (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 

(ค) การท า แก้ไข หรือ เลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการ
ธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

ข้อ 42  กิจการที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท า มีดังนี้ 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

 (2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ ดเสร จ 
 (3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
 (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี 
 (6) ปรึกษากิจการอ่ืน ๆ  
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แผนที่บริษทั จีเอฟพทีี จ ำกัด (มหำชน) 

 

ที่อยู่ : อาคารจเีอฟพีที 312 ถนนพระรามที ่2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 
โทร : 02 473 8000 โทรสาร : 02 473 8398 

รำยละเอียดกำรเดนิทำง 

เส้นทำงที่ 1 : ทำงด่วนเฉลิมมหำนคร 
ใช้เส้นทางดาวคะนอง-พระรามที่ 2 เลือกลงพระรามที่ 2 ชิดซ้ายออกทางคู่ขนาน กลับรถที่สะพานกลับรถหน้าหมู่บ้าน    

ชิชา ตรงมาจะพบโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล อยู่ทางซ้ายมือ เลยมาประมาณ 200 เมตร อาคารจีเอฟพีทีอยู่ทาง
ซ้ายมือ 

เส้นทำงที่ 2 : ถนนสำทร 
 มาจากถนนสาทร ข้ามสะพานตากสิน ตรงมาเจอส่ีแยกตากสิน-ราชพฤกษ์ (ไม่ต้องขึ้นสะพาน) เล้ียวซ้าย ตรงมาจน
ผ่านบิ๊กซี ดาวคะนอง แล้วตรงมาขึ้นสะพานข้ามแยกชิดขวาไปทางพระรามที่ 2 ชิดซ้ายออกทางคู่ขนาน กลับรถที่สะพานกลับรถ
หน้าหมู่บ้านชิชา ตรงมาจะพบโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล อยู่ทางซ้ายมือ เลยมาประมาณ 200 เมตร อาคาร      
จีเอฟพีทีอยู่ทางซ้ายมือ 

เส้นทำงที่ 3 : เดินทำงด้วยรถไฟฟ้ำ BTS 
 ลงสถานีรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรี หรือวงเวียนใหญ่แล้วสามารถต่อรถประจ าทางสาย 76, 105, 169 และ 172 มาลงที่
ป้ายตลาดโอ๋เอ๋ (โพธิ์ทอง) แล้วเดินข้ามสะพานลอยมาที่อาคารจีเอฟพีที 

ลงสถานีรถไฟฟ้า BTS ตลาดพลูแล้วสามารถต่อรถประจ าทางสาย 68, 101, 147 จากป้ายห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ 
ท่าพระ มาลงที่ป้ายตลาดโอ๋เอ๋ (โพธิ์ทอง) แล้วเดินข้ามสะพานลอยมาที่อาคารจีเอฟพีที 

เส้นทำงที่ 4 : เดินทำงด้วยรถประจ ำทำง 
รถประจ าทางที่ผ่านอาคารจีเอฟพีที : 17, 68, 76 , 101, 105, 140, 141, 142, 147, 169, 172, 558, 529   
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แผนที่บริษทั จีเอฟพทีี จ ำกัด (มหำชน) 

 

ที่อยู่ : อาคารจเีอฟพีที 312 ถนนพระรามที ่2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 
โทร : 02 473 8000 โทรสาร : 02 473 8398 

รำยละเอียดกำรเดนิทำง 

เส้นทำงที่ 1 : ทำงด่วนเฉลิมมหำนคร 
ใช้เส้นทางดาวคะนอง-พระรามที่ 2 เลือกลงพระรามที่ 2 ชิดซ้ายออกทางคู่ขนาน กลับรถที่สะพานกลับรถหน้าหมู่บ้าน    

ชิชา ตรงมาจะพบโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล อยู่ทางซ้ายมือ เลยมาประมาณ 200 เมตร อาคารจีเอฟพีทีอยู่ทาง
ซ้ายมือ 

เส้นทำงที่ 2 : ถนนสำทร 
 มาจากถนนสาทร ข้ามสะพานตากสิน ตรงมาเจอส่ีแยกตากสิน-ราชพฤกษ์ (ไม่ต้องขึ้นสะพาน) เล้ียวซ้าย ตรงมาจน
ผ่านบิ๊กซี ดาวคะนอง แล้วตรงมาขึ้นสะพานข้ามแยกชิดขวาไปทางพระรามที่ 2 ชิดซ้ายออกทางคู่ขนาน กลับรถท่ีสะพานกลับรถ
หน้าหมู่บ้านชิชา ตรงมาจะพบโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล อยู่ทางซ้ายมือ เลยมาประมาณ 200 เมตร อาคาร      
จีเอฟพีทีอยู่ทางซ้ายมือ 

เส้นทำงที่ 3 : เดินทำงด้วยรถไฟฟ้ำ BTS 
 ลงสถานีรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรี หรือวงเวียนใหญ่แล้วสามารถต่อรถประจ าทางสาย 76, 105, 169 และ 172 มาลงที่
ป้ายตลาดโอ๋เอ๋ (โพธิ์ทอง) แล้วเดินข้ามสะพานลอยมาที่อาคารจีเอฟพีที 

ลงสถานีรถไฟฟ้า BTS ตลาดพลูแล้วสามารถต่อรถประจ าทางสาย 68, 101, 147 จากป้ายห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ 
ท่าพระ มาลงที่ป้ายตลาดโอ๋เอ๋ (โพธิ์ทอง) แล้วเดินข้ามสะพานลอยมาที่อาคารจีเอฟพีที 

เส้นทำงที่ 4 : เดินทำงด้วยรถประจ ำทำง 
รถประจ าทางที่ผ่านอาคารจีเอฟพีที : 17, 68, 76 , 101, 105, 140, 141, 142, 147, 169, 172, 558, 529   

แบบขอรับรายงานประจ าปี 2559 ในแบบรูปเล่ม 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานประจ าปี 2559 ที่มีข้อมูลตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ในรูปแบบ CD-ROM 2 ภาษา และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว 

 ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2559 ในรูปแบบเล่ม สามารถติดต่อมายังบริษัทฯ 
พร้อมแจ้งชื่อและท่ีอยู่ของท่านในการรับเอกสาร เพื่อบริษัทฯ จะได้จัดส่งเอกสารให้ท่านต่อไป โดยช่องทางในการติดต่อมีดังนี้ 

 โทรศัพท์  :  0 2473 8000 

 โทรสาร  :  0 2473 8398 

 อีเมล์  : cs@gfpt.co.th 

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

ชื่อ...................................................................นามสกุล...................................................................................... 

ที่อยู.่................................................................................................................................................................... 

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

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

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ...............................................................อีเมล์................................................................ 
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