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ท่ี GFPT 4/2562 

วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย: 1.  สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

2. รายงานประจําปี 2561 ในรูปแบบ QR Code 

3.  ข้อมลูผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

4.  นิยามกรรมการอิสระ บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) 

5.  คําชีแ้จงวิธีการลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชมุ การมอบฉนัทะ 

 และข้อมลูกรรมการอิสระ วิธีการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสยีง 

6.  หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.  

7.  ข้อบงัคบับริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  

8.  แผนท่ีสถานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

9. การใช้ QR Code สาํหรับดาวน์โหลด รายงานประจําปี 2561 

คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวนัพฤหสับดี

ท่ี 4 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล :  บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียด

ปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบั

หนงัสอืเชิญประชมุ (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1: สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561) 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นวา่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ซึง่ประชมุ

เมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2561 ได้มีการบนัทกึถกูต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือ

หุ้นเพ่ือพิจารณารับรอง 

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 2  รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล :  คณะกรรมการบริษัทขอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2561 ปรากฎอยู่ในรายงาน

ประจําปีท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้(สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2: รายงาน

ประจําปี 2561 ในรูปแบบ QR Code) 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2561 

ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

การลงมติ : วาระนีไ้ม่มีการลงคะแนนเสียง 
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ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 

 31 ธันวาคม 2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล :  คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับ

ระยะเวลาบญัชีประจําปี ณ วนัสิน้สดุรอบบญัชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี

รับอนญุาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพ่ือเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นใน

การประชมุสามญัประจําปี  

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ตามท่ีแสดงไว้ในรายงานประจําปี (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2: รายงานประจําปี 2561 ในรูปแบบ QR Code 

หมวด “รายงานทางการเงิน” หน้า 163) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชีรับ

อนญุาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วและได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบั

หนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะ

การเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี 2561 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการ

ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต นายนริศ เสาวลกัษณ์สกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

เลขท่ี 5369 ในนาม บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด (AMC) และได้ผ่านการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ  

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมเ่กินร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

หลงัหกัเงินสํารองต่างๆ ทกุประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ โดยมีเง่ือนไขว่าการจา่ยเงิน

ปันผลจะขึน้อยู่กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้

สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 386,316,905.91 บาท หรือ กําไร

ตอ่หุ้นเทา่กบั 0.31 บาท และไมม่ียอดขาดทนุสะสม ประกอบกบับริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะ

จ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาถึงแผนการลงทนุในโครงการตา่งๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแล้ว 

เห็นว่าบริษัทฯ สมควรท่ีจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ ถือหุ้นสามัญจากผลการดําเนินงาน

ประจําปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทัง้สิน้จํานวน  313,455,250 

บาท คิดเป็นร้อยละ 81.14 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสงูกวา่นโยบายการจ่ายเงิน

ปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดปี 

2561 ซึง่ผู้ ได้รับเงินปันผลจะต้องถกูหกัภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย 
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ข้อมูลเปรียบเทียบ อัตราการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2560 - 2561 

การจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงาน 
2560 

(ปรับปรุง) 

2561 

เงนิปันผล (บาท/หุ้น) 0.30 0.25 

จํานวนเงินปันผลจา่ย (บาท) 376,146,300 313,455,250 

ราคาหุ้น ณ 29 ธ.ค. 2560 และ14 ก.พ. 2562 14.10 14.20 

อัตราส่วนเงนิปันผลตอบแทน (%) 2.13% 1.76% 

กําไรสทุธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ  (ล้านบาท) 320.17 386.32 

อัตราส่วนการจ่ายเงนิปันผล (%) งบเฉพาะกิจการ 117.48% 81.14% 

กําไรสทุธิ งบการเงินรวมบริษัทและบริษัทยอ่ย (ล้านบาท) 1,662.19 1,037.97 

อัตราส่วนการจ่ายเงนิปันผล (%) งบรวม 22.63% 30.20% 

บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันท่ี 7 มีนาคม 2562 (Record Date) และกําหนด

จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 เมษายน 2562 

ทัง้นี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนมุติัจากที่ประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจําปี 2562 

เน่ืองจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรสํารองตามกฎหมายจํานวนรวม 140,000,000.00 บาท หรือคิดเป็น     

ร้อยละ 10.00 ของทนุจดทะเบียน ซึ่งครบตามจํานวนท่ีต้องสํารองไว้ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของ 

บริษัทฯ แล้ว จึงไมม่ีการจดัสรรเงินทนุสาํรองตามกฎหมายจากผลการดําเนินงานปี 2561 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงิน

ปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท 

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจาํปี 2562 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล : ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 19 กําหนดวา่ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการพ้น

จากตําแหนง่เป็นจํานวนหนึง่ในสาม  

ในปี 2562 มีกรรมการท่ีจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามอตัราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมด มีจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม  2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม และ       

3) นายแพทย์สาธิต กรเณศ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้า 

ตัง้แตว่นัท่ี 27 กนัยายน 2561 ถึง วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 ท่ีผา่นมา เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาดงักลา่ว

แล้ว พบวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ มายงับริษัทฯ  
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คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้

เสีย) ได้ดําเนินการพิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระตามกระบวนการสรร

หา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การดําเนินงานของบริษัทฯ ตาม

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 

ความเช่ียวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ ซึ่งไม่มี

กรรมการผู้มีสว่นได้เสียในวาระนี ้ได้เสนอให้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตาม

วาระทัง้ 3 ทา่นกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้

1) นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่ ประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่ 

2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม   กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่ กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่ 

3) นายแพทย์สาธิต กรเณศ กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่ กรรมการอิสระ  อีกวาระหนึง่ 

เน่ืองด้วยสภาวะการณ์ในปัจจบุนั ไม่สามารถหาบคุคลท่ีมีความเหมาะสมในตําแหน่งกรรมการอิสระ

ท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญเก่ียวกบัอุตสาหกรรมของบริษัทฯ มาทดแทนได้ จึงมีความจําเป็นท่ี

จะต้องเสนอให้นายแพทย์สาธิต กรเณศ ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทฯ เกินกว่า 9 ปี

ตอ่เน่ืองกนักลบัเข้าดํารงตําแหนง่ เน่ืองจากนายแพทย์สาธิต กรเณศ มีความรู้ ความเช่ียวชาญในด้าน

การบริหารจดัการ และการกํากบัดแูลกิจการ รวมถึงความเข้าใจในธุรกิจ และสามารถทํางานร่วมกบั

คณะกรรมการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ รวมถึงมีคณุสมบตัแิละทกัษะท่ีจําเป็นของคณะกรรมการ 

โดยมีรายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้อมูลของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ท่ีเสนอเพ่ือแต่งตัง้ทดแทน

กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระ ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 3   

ความเห็นคณะกรรมการ :   คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการท่ีได้กลัน่กรองแล้วเห็นวา่ บคุคลทัง้ 

3 ท่าน เป็นผู้ ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ และนิยาม

กรรมการอิสระ (สําหรับกรรมการอิสระ: สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4) โดยกรรมการอิสระท่ีได้เสนอให้กลบัเข้า

ดํารงตําแหน่งยังคงสามารถปฏิบัติหน้าท่ีและให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี ้ตลอด

ระยะเวลาท่ีผ่านมากรรมการทัง้ 3 ท่าน ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ มีความระมดัระวงั และ

ซื่อสตัย์สจุริต เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้น อีกทัง้ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของ

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีพ้นจากวาระทัง้ 3 

ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการสรรหา พิจารณา

คา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการเสนอ ดงันี ้

1) นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่ ประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่ 

2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม   กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่ กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่ 

3) นายแพทย์สาธิต กรเณศ กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่ กรรมการอิสระ  อีกวาระหนึง่ 

การลงมติ :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล :   คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทได้

กําหนดหลกัเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงผลงานโดยรวมของ

บริษัทฯ ขนาดธุรกิจ กําไรสุทธิของบริษัทฯ การขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของ

บริษัทฯ ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความ

เหมาะสมประการตา่งๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั และมีการทบทวน

ทกุปี  

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการได้พิจารณาตาม

หลกัเกณฑ์และความเหมาะสมประการตา่งๆ และได้เปรียบเทียบเคียงกบัอตัราคา่ตอบแทนกรรมการ

ในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั (เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร) จึงมีความเห็นสมควรให้คงไว้ในอตัรา

เดิม ตามท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี  2561 ปี 2562 (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) โบนัสประจาํปี 1 เทา่ของคา่ตอบแทนรายเดือน 1 เทา่ของคา่ตอบแทนรายเดือน 

3) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงนิ ไมม่ี ไมม่ี 

เปลี่ยนแปลง - - 

หมายเหต ุ:  ทัง้นี้ให้กรรมการซ่ึงเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ คงได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจําปีตามอตัราที่กล่าวมาข้างต้นนอกเหนือจาก

ค่าตอบแทนทีไ่ด้รบัในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และ

กํากบัดแูลกิจการ โดยคํานงึถึงความเหมาะสมในด้านตา่งๆ แล้ว เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ตามท่ีเสนอ 

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึง

มาประชมุ 

ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล : เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 42(5) ซึง่

กําหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของ

บริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการบริษัท 
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คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการกําหนด

ค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจําปี 2562 แล้วเห็นว่า บริษัท สํานกังาน เอ เอ็ม ซี จํากดั (AMC) เป็น

หน่วยงานท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีผลงานดี มีบคุลากรท่ีเพียงพอ มีความรู้ความสามารถ นอกจากนีไ้ด้

พิจารณาจํานวนเงินคา่สอบบญัชีสาํหรับปี 2562 ซึง่มีความเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี จึงได้

ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา

แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีประจําปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1) พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี จากบริษัท สํานกังาน เอ เอ็ม ซี จํากดั (AMC) เป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจํานวน 5 บริษัทประจําปี 2562 โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้

1) นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5369 หรือ 

(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี 

ตัง้แตปี่ 2561) 

2) นางสาวประภาศรี ลลีาสภุา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4664  

(ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย) 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือดงักลา่ว ไมม่ีความสมัพนัธ์ และ/หรือสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ 

บริษัทร่วม บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีมีความเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว จึง

มีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  

ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอให้มีการแต่งตัง้โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีสงักัดสํานกังานสอบ

บญัชีเดียวกนักับผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยทัง้ 5 บริษัท และบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศ

ไทย) จํากดั (บริษัทร่วม) แต่ไม่ได้เป็นผู้สอบบญัชีของ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศ

ไทย) จํากดั (บริษัทร่วม) เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์วิสเซส (ประเทศ

ไทย) เป็นบริษัทในต่างประเทศ และมีสดัส่วนการถือหุ้น 51% ซึ่งมีเง่ือนไขในการพิจารณา

คดัเลอืกผู้สอบบญัชีให้เป็นผู้สอบบญัชีเดียวกนั  

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีความเช่ือมั่นในมาตรฐานการทํางานของผู้ สอบบัญชีของบริษัทแมคคีย์ ฟู้ด 

เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากดั ท่ีผา่นเกณฑ์การคดัเลอืกผู้สอบบญัชีจากกลุม่บริษัทแล้ว วา่จะ

สามารถจดัทํางบการเงินของ บริษัทฯ ได้ถกูต้อง เสร็จทนัตามกําหนดเวลา 

2) พิจารณากําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จํานวน 5 บริษัทประจําปี 2562 เป็น

จํานวนเงินรวม 3,630,000 บาท ซึ่งเท่ากบัค่าสอบบญัชีในปี 2561 (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมและ

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบบญัชีท่ีตา่งจงัหวดั) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2561 ปี 2562 

(ปีที่เสนอ) 

คา่สอบบญัชีบริษัทฯ 1,250,000.- 1,250,000.- 

คา่สอบบญัชีบริษัทยอ่ย (5 บริษัท) 2,380,000.- 2,380,000.- 

คา่บริการอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) - - 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี 3,630,000.- 3,630,000.- 

เปลี่ยนแปลง (%) - - 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้พิจารณา

กลัน่กรองอยา่งเหมาะสมแล้ว และเห็นวา่ บริษัท สํานกังาน เอ เอ็ม ซี จํากดั (AMC) เป็นหน่วยงานท่ี

มีความน่าเช่ือถือ มีผลงานดี มีบคุลากรท่ีเพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทนมีความ

เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ให้ 

1) นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5369 หรือ 

(เป็นผู้ ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี         

ตัง้แตปี่ 2561) 

2) นางสาวประภาศรี ลลีาสภุา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4664  

(ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย) 

จากบริษัท สํานกังาน เอ เอ็ม ซี จํากดั (AMC) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจํานวน 5 

บริษัทประจําปี 2562 และอนมุตัิค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยประจําปี 2562 เป็นจํานวน

เงินรวม 3,630,000 บาท ตามท่ีเสนอ 

การลงมติ :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 8  ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระของ

บริษัทฯ ตามรายช่ือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่ีระบไุว้ในคําชีแ้จงวธีิการมอบฉนัทะ (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 5) เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วม

ประชุมแทนได้โดยการกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะตามท่ีแนบมาพร้อมกันนี ้ (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6) และ

ประธานกรรมการมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีรับลงทะเบียนเป็นผู้ รับหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 7.30 น. และเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ

มอบฉนัทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึน้ โปรดนําเอกสารและหลกัฐานตามรายละเอียดในสิ่งท่ีสง่มาด้วย 5 และ 6 (ถ้ามี) มา

แสดงเพ่ือลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับลงทะเบียนในกรณีท่ีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง 

หรือไม่เป็นไปตามเง่ือนไข และบริษัทฯ จะดําเนินการประชมุตามข้อบงัคบับริษัทฯ และกฎหมายบริษัทมหาชนตามรายละเอียดใน

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 7 
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หากทา่นมีคําถามเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นหรือระเบียบวาระการประชมุท่ีนําเสนอครัง้นี ้สามารถจดัสง่คําถามลว่งหน้า

ได้ท่ี cs@gfpt.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0 2473 8398 โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นระบช่ืุอท่ีอยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้ 

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ ตาม วนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น 

                                                                                                                        ขอแสดงความนบัถือ 

                       บริษัท จีเอฟพีที จาํกัด (มหาชน) 

       

                                                   

 

      (นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม) 

                                                            ประธานกรรมการบริษัท 

 

 

หมายเหต ุ 1. บริษัทฯ ได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2662 และผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 7 มีนาคม 2562 

(Record Date) ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แนน่อนจนกว่าจะไดร้ับการอนมุติัจากทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจําปี 2562 

 2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ของบริษัทฯ ฉบับนี ้พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์ม

หนงัสือมอบฉนัทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.gfpt.co.th/ir_shareholders_meeting.php?lang=th) 

  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทัว่ไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและ

แตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

 3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท

ลว่งหน้า ตัง้แตว่นัท่ี 27 กนัยายน 2561 ถึง วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 ท่ีผ่านมา เม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาดงักลา่วแล้ว พบว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระ

การประชุม หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการ หรือส่งคําถามล่วงหน้า สําหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 แต่    

อย่างใด 

http://www.gfpt.co.th/ir/th/datafile/2562/AGM2019ProxyA_TH.pdf
http://www.gfpt.co.th/ir/th/datafile/2562/AGM2019ProxyC_TH.pdf

