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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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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 

ทัง้นี ้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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คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้

เสีย) ได้ดําเนินการพิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระตามกระบวนการสรร

หา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การดําเนินงานของบริษัทฯ ตาม

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

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

ไทย) เป็นบริษัทในต่างประเทศ และมีสดัส่วนการถือหุ้น 51% ซึ่งมีเง่ือนไขในการพิจารณา
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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 ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ 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 

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


           

        GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED 
                           PLANT:  209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10570, 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 

หน้า 8 / 8 

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 ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท

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

การประชุม หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการ หรือส่งคําถามล่วงหน้า สําหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 แต่    
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

บริษัท จีเอฟพีที จาํกัด (มหาชน)  

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

วันที่ประชุม วนัพฤหสับดท่ีี 5 เมษายน 2561 

สถานที่ประชุม  ห้องประชมุบริษัท ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที  

  312 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ   702 ราย จํานวนหุ้น    857,322,672 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    68.38  

 - มาประชมุด้วยตนเอง   91 ราย  จํานวนหุ้น    415,110,926  หุ้น คิดเป็นร้อยละ    33.11  

 - โดยการมอบฉนัทะ 611 ราย จํานวนหุ้น    442,211,746 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    35.27 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่าประชมุ   8,259 ราย จํานวนหุ้น    396,498,328 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    31.62 

 รวมผู้ ถือหุ้นทัง้หมด       8,961 ราย จํานวนหุ้น 1,253,821,000   หุ้น คิดเป็นร้อยละ  100.00 

กรรมการ 1.  นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท 

ที่เข้าร่วมประชุม 2.  นายวิรัช ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ 

3.  นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร  

    รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส และผู้บริหารสงูสดุด้านการเงิน 

4.  นายแพทย์สาธิต กรเณศ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

                                                      ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน                     

                                                      และกํากบัดแูลกิจการ 

5.  นายปารเมศ เหตระกลู กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

6.  นางสมสริิ อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริษัท 

7. นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 

8.  นายสจิุน ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 

กรรมการ   1. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

ผู้สอบบัญช ี 1. นายอําพล  จํานงค์วฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4663 

ที่เข้าร่วมประชุม 2. นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5369 

สักขพียาน  อาสาสมคัรจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (คณุสทุธิดา บญุจิตธรรม) 

ในการนับคะแนน 

ผู้จดบันทึกรายงาน ดร.จฑุามาส  อิงโพธ์ิชยั  เลขานกุารบริษัท และรองกรรมการผู้จดัการ 

การประชุม     สายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

เร่ิมการประชุมเวลา 9.30 น. 

  



           GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED 
                        PLANT:  209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10570, 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 

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจําปี 2561 | หน้า 2/15 

 

ก่อนเข้าสูก่ารประชมุฯ ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั เลขานกุารบริษัท ได้กลา่วแนะนํากรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบญัชี ท่ีเข้าร่วม

ประชมุ และได้แจ้งวา่มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองจํานวน 80 ราย และด้วยการมอบฉนัทะจํานวน 609 ราย รวมทัง้สิน้ 689 ราย 

นับจํานวนหุ้นรวมกันได้ทัง้สิน้ 853,948,562 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 68.11 ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ       

ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั จึงได้เชิญประธานฯ กลา่วเปิดประชมุ 

นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและกลา่วเปิดประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 และได้มอบหมายให้ ดร.จุฑามาส อิงโพธ์ิชยั เลขานกุารบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารในท่ีประชมุ 

และดําเนินการพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุตอ่ไป 

ก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชมุฯ ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั เลขานกุารบริษัท ได้เชิญให้ทา่นผู้ ถือหุ้น รับชมวีดิทศัน์ ขัน้ตอนวิธีการ

ลงคะแนนเสียง วิธีการนบัคะแนนเสยีง ตวัอย่างบตัรลงคะแนนท่ีถกูต้อง ตวัอย่างบตัรเสีย และวิธีการแจ้งผลการลงคะแนนโดยมี

รายละเอียดดงันี ้

วิธีการลงคะแนนเสยีง 

• ณ ตอนลงทะเบียนผู้ ถือหุ้นจะได้รับบตัรลงคะแนนเสยีง เพ่ือใช้ในการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ

มอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีมี หรือเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีได้รับมอบฉันทะมาโดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้ น

เทา่กบัหนึง่เสยีง 

• ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ สามารถลงคะแนนเสยีง เห็นด้วย หรือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง โดยทําเคร่ืองหมาย

ในช่อง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามท่ีต้องการเพียงช่องเดียวในบัตรลงคะแนนให้ตรงตาม

ระเบียบวาระ 

• การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็น

ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ทําเคร่ืองหมายในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือขึน้ เพ่ือท่ีเจ้าหน้าท่ีจะไปรับบัตร

ลงคะแนนมาบนัทกึในการนบัคะแนนเสยีงตอ่ไป 

วิธีการนบัคะแนนเสยีง 

• บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนบัคะแนนเสยีง 

• ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนําบตัรลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มาหกัออก

จากจํานวนเสยีงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงท่ีลงคะแนนเห็นด้วยในระเบียบวาระ

นัน้ๆ 

• บริษัทฯ คํานวณการนบัฐานคะแนนเสยีงในมติประเภทตา่งๆ ดงันี ้

- กรณีใช้มติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นําคะแนนงด

ออกเสยีงมานบัเป็นฐานคะแนน 

-  กรณีใช้มติสองในสามของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม และมติสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ 

จะนําคะแนนงดออกเสยีงมานบัเป็นฐานคะแนน 

-  กรณีท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมท่ีเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นตามหนงัสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียง

ลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้ รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบตัรลงคะแนนหลงัจากการ

ลงทะเบียน เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ทําการบนัทกึคะแนนเสยีงตามท่ีผู้ ถือหุ้นกําหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ว 
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ก่อนเข้าสูก่ารประชมุฯ ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั เลขานกุารบริษัท ได้กลา่วแนะนํากรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบญัชี ท่ีเข้าร่วม

ประชมุ และได้แจ้งวา่มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองจํานวน 80 ราย และด้วยการมอบฉนัทะจํานวน 609 ราย รวมทัง้สิน้ 689 ราย 

นับจํานวนหุ้นรวมกันได้ทัง้สิน้ 853,948,562 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 68.11 ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ       

ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั จึงได้เชิญประธานฯ กลา่วเปิดประชมุ 

นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและกลา่วเปิดประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 และได้มอบหมายให้ ดร.จุฑามาส อิงโพธ์ิชยั เลขานกุารบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารในท่ีประชมุ 

และดําเนินการพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุตอ่ไป 

ก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชมุฯ ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั เลขานกุารบริษัท ได้เชิญให้ทา่นผู้ ถือหุ้น รับชมวีดิทศัน์ ขัน้ตอนวิธีการ

ลงคะแนนเสียง วิธีการนบัคะแนนเสยีง ตวัอย่างบตัรลงคะแนนท่ีถกูต้อง ตวัอย่างบตัรเสีย และวิธีการแจ้งผลการลงคะแนนโดยมี

รายละเอียดดงันี ้

วิธีการลงคะแนนเสยีง 

• ณ ตอนลงทะเบียนผู้ ถือหุ้นจะได้รับบตัรลงคะแนนเสยีง เพ่ือใช้ในการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ

มอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีมี หรือเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีได้รับมอบฉันทะมาโดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้ น

เทา่กบัหนึง่เสยีง 

• ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ สามารถลงคะแนนเสยีง เห็นด้วย หรือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง โดยทําเคร่ืองหมาย

ในช่อง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามท่ีต้องการเพียงช่องเดียวในบัตรลงคะแนนให้ตรงตาม

ระเบียบวาระ 

• การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็น

ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ทําเคร่ืองหมายในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือขึน้ เพ่ือท่ีเจ้าหน้าท่ีจะไปรับบัตร

ลงคะแนนมาบนัทกึในการนบัคะแนนเสยีงตอ่ไป 

วิธีการนบัคะแนนเสยีง 

• บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนบัคะแนนเสยีง 

• ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนําบตัรลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มาหกัออก

จากจํานวนเสยีงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงท่ีลงคะแนนเห็นด้วยในระเบียบวาระ

นัน้ๆ 

• บริษัทฯ คํานวณการนบัฐานคะแนนเสยีงในมติประเภทตา่งๆ ดงันี ้

- กรณีใช้มติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นําคะแนนงด

ออกเสยีงมานบัเป็นฐานคะแนน 

-  กรณีใช้มติสองในสามของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม และมติสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ 

จะนําคะแนนงดออกเสยีงมานบัเป็นฐานคะแนน 

-  กรณีท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมท่ีเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นตามหนงัสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียง
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• สําหรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีประสงค์จะกลบัก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด สามารถใช้สิทธิของ

ทา่นได้ โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ ประจําแถวในห้องประชมุ 

การแจ้งผลการลงคะแนนเสยีง 

• ในแต่ละวาระ บตัรลงคะแนนสําหรับวาระก่อนหน้าจะไม่นํามานบัคะแนนเสียงอีกในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทฯ 

จะแจ้งผลการลงคะแนนเสยีง และแสดงผลการลงคะแนนเสยีง บนจอภาพตามจดุตา่งๆ ให้ท่ีประชมุทราบ 
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ผู้ รับมอบฉนัทะ ทําให้จํานวนผู้ เข้าร่วมประชมุในแตล่ะวาระเปลีย่นแปลงไปได้ 
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• ก่อนลงมติในแต่ละวาระ หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ประสงค์ท่ีจะแสดงความคิดเห็น หรือซกัถามเพ่ิมเติมใน
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วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2560 

เลขานุการฯ ขอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 
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จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 

มติ ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชมุดงักลา่วแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
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มติที่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 857,257,262 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

 

วาระที่ 2  รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2560 

เลขานุการฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2560 ตามรายละเอียดซึ่ง

ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2560 (ในรูปแบบซีดี) ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว และได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้น

รับชมวีดิทศัน์สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจําปี 2560   (- วีดิทศัน์ สรุปผลการดําเนินงานฯ -) 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม สรุปได้ดงันี ้

คุณรัชนี ธรรมเจริญ 

ผู้ถอืหุ้น 

จีเอฟพีทีส่งออกไปประเทศใดบ้าง และยอดขายสินค้าต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ

คิดเป็นสัดส่วนเท่าไร 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

ตลาดหลกัท่ีบริษัทฯ สง่ออก ได้แก่ ประเทศญ่ีปุ่ นและสหภาพยโุรป รวมกนัประมาณร้อยละ 

90 และอีกร้อยละ 10 เป็นตลาดอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในอาเซียน เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ประเทศ

ตะวนัออกกลางและอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในปีนีม้ีตลาดสาํคญั ได้แก่ ประเทศจีน ซึ่งกําลงัจะ

เปิดตลาดให้กับประเทศไทย โดยประเทศจีนได้ประกาศว่า 7 โรงงานของไทยสามารถ

ส่งออกไปประเทศจีนได้ ซึ่งจีเอฟพีทีเป็น 1 ใน 7 โรงงานท่ีสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่   

แปรรูป โดยคาดว่าประเทศไทยจะส่งออกประมาณ 110,000 ตันต่อปี คิดเป็นรายได้

ประมาณ 20,000 - 30,000 ล้านบาทตอ่ปี 

 การส่งออกของบริษัทฯ มีสัดส่วนเท่าไร 

ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 

เลขานกุารบริษัท และรองกรรมการ

ผู้จดัการสายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ในปีท่ีผ่านมา GFPT, McKey และ GFN มีปริมาณส่งออกรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 13 ของ

ยอดสง่ออกในอตุสาหกรรม  

 คาดว่าจะส่งออกไปประเทศจีน คิดเป็นสัดส่วนของการส่งออกประมาณเท่าไร 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

ประมาณร้อยละ 20 

 โรงงานที่กาํลังสร้างอยู่ บริษัทฯ ต้องนําเงนิไปลงทุนเพิ่มเติมในส่วนนัน้หรือไม่ 

 การลงทนุในสว่นของโรงชําแหละไก่ทัง้หมดประมาณ 5,000-6,000 ล้านบาท เงินลงทนุตอ่

ปีประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยใช้เงินทนุหมนุเวียนจากรายได้ท่ีเป็นเงินกําไรสะสมเป็นเงิน

ลงทนุหลกั 
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 คาดว่าจะส่งออกไปประเทศจีน คิดเป็นสัดส่วนของการส่งออกประมาณเท่าไร 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

ประมาณร้อยละ 20 

 โรงงานที่กาํลังสร้างอยู่ บริษัทฯ ต้องนําเงนิไปลงทุนเพิ่มเติมในส่วนนัน้หรือไม่ 

 การลงทนุในสว่นของโรงชําแหละไก่ทัง้หมดประมาณ 5,000-6,000 ล้านบาท เงินลงทนุตอ่

ปีประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยใช้เงินทนุหมนุเวียนจากรายได้ท่ีเป็นเงินกําไรสะสมเป็นเงิน

ลงทนุหลกั 
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 จากการที่บริษัทฯ ขยายโรงงานหลายๆ แห่งนัน้ บริษัทฯ ประสบปัญหาการขาด

แคลนแรงงานหรือไม่ 

 บริษัทฯ ได้มีการใช้แรงงานต่างชาติ ซึ่งเป็นการนําเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย สามารถรับ

แรงงานเข้ามาได้เพียงพอ เน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในเร่ืองของท่ีอยู่

อาศยั และสวสัดกิารตา่งๆ ซึง่บริษัทฯ ไมน่า่จะมีปัญหาเร่ืองแรงงาน เพราะวา่บริษัทฯ คอ่ยๆ 

ขยายกิจการ 

 บริษัทฯ มีแผนการในเร่ืองการนํา Robotic มาใช้หรือไม่ 

 ปัจจุบนั บริษัทฯ ใช้เคร่ืองจักรระบบอตัโนมตัิอยู่แล้ว ซึ่งขึน้อยู่กับขัน้ตอนการผลิต ซึ่งใน

อนาคตนัน้มีแนวโน้มวา่จะใช้เพ่ิมขึน้เร่ือยๆ ขึน้อยูก่บัภาวะและคณุภาพของเคร่ืองจกัรตา่งๆ

ท่ีนํามาใช้ แตถ้่าเป็น robotic ซึง่เป็นหุน่ยนต์ ในขณะนีย้งัไมม่ีการใช้ 

 แรงงานคนนัน้ก็จะมีการเพิ่มค่าแรงขัน้ตํ่าขึน้ไปเร่ือยๆ ใช่หรือไม่ ซ่ึงก็จะส่งผล

กระทบต่อกําไรและผลประกอบการ เพราะฉะนัน้ถ้าเรานํา robotic เข้ามาใช้ก็จะ

สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของแรงงานใช่หรือไม่ 

 ปัจจุบนั บริษัทฯ ใช้เคร่ืองจกัรหลายตวั เช่น การล้วงเคร่ืองในไก่ เมื่อก่อนใช้คนงานในการ

ล้วง แต่ในปัจจุบนัเราก็ได้มีการนําเคร่ืองจักรมาใช้ในการทดแทนแรงงานคน ซึ่งใช้มาได้    

2-3 ปี 

 เสนอแนะว่า อยากให้บริษัทฯ จัด plant visit ให้กับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และ

ประสงค์ที่จะไปเยี่ยมชมโรงงาน 

 บริษัทฯ ยินดีท่ีจะให้ผู้ ถือหุ้นท่ีลงช่ือในวนันีเ้ข้าเยี่ยมชมโรงงาน แตท่ัง้นี ้ทางบริษัทฯ ต้องขอ

พิจารณาในเร่ืองวนัและเวลาท่ีสะดวก โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบอีกครัง้หนึ่ง ซึ่งอาจจะ

ต้องมีการแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ ผา่นทางเว็บไซต์ 

คุณสม จันสุทธิรางกูร 

ผู้ถอืหุ้น 

ทางฝ่ายบริหารคาดว่าเงนิบาทจะแข็งค่ามากกว่านีห้รือไม่ และราคาไก่ปีนีค้าดว่าจะ

อยู่ที่ประมาณเท่าไร 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึน้จะมีผลกระทบต่อการส่งออกบ้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทมี natural 

hedge คือ การนําเข้าสินค้าท่ีเป็นวตัถดุิบในการผลิตอาหารสตัว์ด้วย ซึ่งมีมลูค่าใกล้เคียง

กับมูลค่าการส่งออก สําหรับการคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยนนัน้ค่อนข้างยาก โดย

คาดการณ์วา่จะอยูท่ี่ประมาณ 30 บาท ราคาไก่เป็นในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมาคอ่นข้างดี ทําให้

ผู้ เลีย้งมีการเลีย้งไก่เพ่ิมขึน้ ทําให้เกิด oversupply สง่ผลให้ราคาไก่เป็นลดลงมาอยู่ท่ี 32-

34 บาท แนวโน้มในคร่ึงปีแรกน่าจะอยู่ในระดับนี ้โดยคาดว่าจะเพ่ิมขึน้เล็กน้อยในช่วง 

กลางปี 

 สัดส่วนของเงนิดอลล่าร์ ประมาณ 25% ของรายได้ทัง้หมดใช่หรือไม่ 

 รายได้จากการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 25 จากรายได้รวมของบริษัทฯ โดยรายได้จากการ

สง่ออกสว่นใหญ่จะใช้สกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐ 
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 การส่งออกส่วนที่เหลือใช้สกุลเงนิยโูรใช่หรือไม่ 

 ใช ่

คุณจุมพล ดิฐวรรณกุล 

ผู้ถอืหุ้น 

การส่งออกไก่ประเทศจีน บริษัทฯ คาดว่าจะใช้สกุลเงนิหยวนหรือไม่ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

สําหรับสกุลเงินท่ีจะใช้ในการส่งออกไปประเทศจีนนัน้ ขึน้อยู่กบัความต้องการของลกูค้า

ประเทศจีนเป็นหลกั ซึ่งลกูค้าประเทศจีนต้องการใช้สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐมากกว่าเงิน

หยวน เน่ืองจากประเทศจีนซือ้สินค้าจากหลายประเทศ ทําให้สะดวกในการเปรียบเทียบ

ราคาสนิค้า 

คุณอภสิทิธ์ิ บูรณกานนท์ 

ผู้ถอืหุ้น 

ในปัจจุบันสัดส่วนในการส่งออกเนือ้ไก่ดิบแช่แข็งและเนือ้ไก่ปรุงสุก คิดเป็น

สัดส่วนเท่าไร 

ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 

เลขานกุารบริษัท และรองกรรมการ

ผู้จดัการสายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

สดัสว่นการสง่ออกเนือ้ไก่ปรุงสกุ คิดเป็นร้อยละ 82 และเนือ้ไก่ดิบ คิดเป็นร้อยละ 18 

 ถ้าเกิดโรคระบาดขึน้มานัน้ จะมีความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกอย่างไร 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรณีท่ีมีการระบาดของไข้หวัดนก การส่งออกในส่วนท่ีเป็นไก่สดแช่แข็งจะไม่สามารถ

สง่ออกได้ สว่นสนิค้าไก่แปรรูปปรุงสกุจะสามารถสง่ออกไปได้ตามปกติ 

 บริษัทฯ มีการใช้ Animal Welfare ในฟาร์มไก่พันธ์ุและฟาร์มไก่เนือ้มากน้อยแค่ไหน 

 Animal Welfare มีทัง้ส่วนท่ีเป็นข้อบังคับท่ีจะต้องปฎิบัติ (compulsory) และส่วนท่ีเป็น

ภาคสมัครใจ (voluntary) ในส่วนท่ีจะต้องปฎิบัติ เพ่ือให้สามารถส่งออกได้นัน้ บริษัทฯ 

ปฏิบตัิมากกวา่ข้อกําหนดเบือ้งต้นของการสง่ออก ตามท่ีทางประเทศผู้ นําเข้าได้กําหนดไว้ 

 ผู้บริหารมีมุมมองเร่ืองปัจจัยความเสี่ยงต่อบริษัทฯ ทัง้ปัจจัยความเสี่ยงภายในและ

ภายนอกอย่างไร 

ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 

เลขานกุารบริษัท และรองกรรมการ

ผู้จดัการสายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

เร่ืองปัจจัยความเสี่ยงต่อบริษัทฯ ทัง้ปัจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอกจะระบุอยู่ใน

รายงานประจําปี เช่น ราคาเนือ้ไก่ท่ีลดลง ราคาวตัถุดิบท่ีเพ่ิมขึน้ ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึน้ 

เป็นต้น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพ่ิมเติม เลขานุการฯ สรุปว่า ท่ีประชุมฯ รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  

ประจําปี 2560 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

เลขานกุารฯ ขอเสนอให้ท่ีประชมุฯ พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ซึง่ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามท่ีแสดงไว้ในรายงานประจําปี (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 2: CD รายงานประจําปี 2560 หมวด 

“งบการเงิน” หน้า 171) ท่ีได้จดัสง่ให้กบัทา่นผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว สรุปได้ดงันี ้
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 การส่งออกส่วนที่เหลือใช้สกุลเงนิยโูรใช่หรือไม่ 

 ใช ่

คุณจุมพล ดิฐวรรณกุล 

ผู้ถอืหุ้น 

การส่งออกไก่ประเทศจีน บริษัทฯ คาดว่าจะใช้สกุลเงนิหยวนหรือไม่ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

สําหรับสกุลเงินท่ีจะใช้ในการส่งออกไปประเทศจีนนัน้ ขึน้อยู่กบัความต้องการของลกูค้า

ประเทศจีนเป็นหลกั ซึ่งลกูค้าประเทศจีนต้องการใช้สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐมากกว่าเงิน

หยวน เน่ืองจากประเทศจีนซือ้สินค้าจากหลายประเทศ ทําให้สะดวกในการเปรียบเทียบ

ราคาสนิค้า 

คุณอภสิทิธ์ิ บูรณกานนท์ 

ผู้ถอืหุ้น 

ในปัจจุบันสัดส่วนในการส่งออกเนือ้ไก่ดิบแช่แข็งและเนือ้ไก่ปรุงสุก คิดเป็น

สัดส่วนเท่าไร 

ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 

เลขานกุารบริษัท และรองกรรมการ

ผู้จดัการสายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

สดัสว่นการสง่ออกเนือ้ไก่ปรุงสกุ คิดเป็นร้อยละ 82 และเนือ้ไก่ดิบ คิดเป็นร้อยละ 18 

 ถ้าเกิดโรคระบาดขึน้มานัน้ จะมีความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกอย่างไร 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรณีท่ีมีการระบาดของไข้หวัดนก การส่งออกในส่วนท่ีเป็นไก่สดแช่แข็งจะไม่สามารถ

สง่ออกได้ สว่นสนิค้าไก่แปรรูปปรุงสกุจะสามารถสง่ออกไปได้ตามปกติ 

 บริษัทฯ มีการใช้ Animal Welfare ในฟาร์มไก่พันธ์ุและฟาร์มไก่เนือ้มากน้อยแค่ไหน 

 Animal Welfare มีทัง้ส่วนท่ีเป็นข้อบังคับท่ีจะต้องปฎิบัติ (compulsory) และส่วนท่ีเป็น

ภาคสมัครใจ (voluntary) ในส่วนท่ีจะต้องปฎิบัติ เพ่ือให้สามารถส่งออกได้นัน้ บริษัทฯ 

ปฏิบตัิมากกวา่ข้อกําหนดเบือ้งต้นของการสง่ออก ตามท่ีทางประเทศผู้ นําเข้าได้กําหนดไว้ 

 ผู้บริหารมีมุมมองเร่ืองปัจจัยความเสี่ยงต่อบริษัทฯ ทัง้ปัจจัยความเสี่ยงภายในและ

ภายนอกอย่างไร 

ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 

เลขานกุารบริษัท และรองกรรมการ

ผู้จดัการสายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

เร่ืองปัจจัยความเสี่ยงต่อบริษัทฯ ทัง้ปัจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอกจะระบุอยู่ใน

รายงานประจําปี เช่น ราคาเนือ้ไก่ท่ีลดลง ราคาวตัถุดิบท่ีเพ่ิมขึน้ ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึน้ 

เป็นต้น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพ่ิมเติม เลขานุการฯ สรุปว่า ท่ีประชุมฯ รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  

ประจําปี 2560 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

เลขานกุารฯ ขอเสนอให้ท่ีประชมุฯ พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ซึง่ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามท่ีแสดงไว้ในรายงานประจําปี (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 2: CD รายงานประจําปี 2560 หมวด 

“งบการเงิน” หน้า 171) ท่ีได้จดัสง่ให้กบัทา่นผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว สรุปได้ดงันี ้
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• ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัท จีเอฟพีที และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จํานวน 17,366 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,205 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.46 จากปี 2559 มีหนีส้ินรวม จํานวน 5,205 ล้านบาท ลดลง 177 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

3.28 จากปี 2559 และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม จํานวน 12,161 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,382 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.82  

• สาํหรับผลการดําเนินงานปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 16,928 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 235 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

1.41 มีกําไรสทุธิรวม 1,748 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 105 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.37 และมีกําไรตอ่หุ้น เท่ากบั 1.39 บาท     

ดงัรายละเอียดท่ีได้กลา่วไว้ในวีดิทศัน์ สรุปผลการดําเนินงานฯ ในวาระท่ี 2  

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพ่ิมเติม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมตัิงบแสดงฐานะ

การเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

มติ ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี          

31 ธันวาคม 2560 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 856,711,365 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0.00 0.00 

งดออกเสยีง 602,000 - 

บตัรเสยี 0.00 0.00 

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2560 

เลขานกุารฯ เสนอให้ท่ีประชมุฯ พิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

• บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมเ่กินร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัหกัเงินสํารอง

ต่างๆ ทกุประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ โดยมีเง่ือนไขวา่การจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยูก่บักระแสเงินสด สภาพ

คลอ่ง แผนการลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวมทัง้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

• ในปี 2560 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 406,330,195.08 บาท หรือ กําไรต่อหุ้นเท่ากบั 0.32 

บาท และไม่มียอดขาดทนุสะสม ประกอบกบับริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาถึง

แผนการลงทนุในโครงการตา่งๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแล้ว เห็นวา่บริษัทฯ สมควรท่ีจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กบั

ผู้ ถือหุ้นสามญั ประจําปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสบิสตางค์) รวมเป็นเงินทัง้สิน้จํานวน 376,146,300 บาท คิด

เป็นร้อยละ 92.57ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสงูกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 

จะจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร ท่ีได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล (BOI) ทัง้จํานวน ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับ

เงินปันผลจะไมถ่กูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย และไมส่ามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ 

• บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้มีสทิธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 (Record Date) และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 

25 เมษายน 2561 
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จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานกุารฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาลงมติอนมุตัิการจ่ายเงินปัน

ผลจากผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 

มติ ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.30 

บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จํานวน 376,146,300 บาท ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ

และออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 857,313,365 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0.00 0.00 

งดออกเสยีง 0.00 - 

บตัรเสยี 0.00 0.00 

 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจาํปี 2561 

เลขานกุารฯ แจ้งให้ท่ีประชมุฯ ทราบวา่ ในปี 2561 นี ้มีกรรมการบริษัทท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

(1) นายธนาธิป  พิเชษฐวณิชย์โชค  ตําแหนง่  กรรมการอิสระ   

(2) นางสาววรรณี  ศิริมงคลเกษม ตําแหนง่  กรรมการบริษัท  

(3) นายสจิุน  ศิริมงคลเกษม  ตําแหนง่  กรรมการบริษัท  

• บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตัง้แต่วนัท่ี 28 กันยายน 

2560 ถึง วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 ท่ีผา่นมา เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาดงักลา่วแล้ว พบวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้า

รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ มายงับริษัทฯ 

• คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดําเนินการ

พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตามขัน้ตอนการสรรหา ซึ่งหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา 

ปรากฏอยู่ในหมวด “การกํากบัดแูลกิจการ” ของรายงานประจําปี ท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุใน

ครัง้นี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2: CD รายงานประจําปี 2560 หน้า 92) และพิจารณาถึงความเหมาะสม ท่ีจะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่

การดําเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ 

• คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ ซึ่งไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี ้ได้เสนอให้

พิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ 

ดงันี ้

(1) นายธนาธิป  พิเชษฐวณิชย์โชค กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่  กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่ 

(2) นางสาววรรณี  ศิริมงคลเกษม กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่  กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่ 

(3) นายสจิุน  ศิริมงคลเกษม กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่ กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่  
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จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานกุารฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาลงมติอนมุตัิการจ่ายเงินปัน

ผลจากผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 

มติ ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.30 

บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จํานวน 376,146,300 บาท ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ

และออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 857,313,365 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0.00 0.00 

งดออกเสยีง 0.00 - 

บตัรเสยี 0.00 0.00 

 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจาํปี 2561 

เลขานกุารฯ แจ้งให้ท่ีประชมุฯ ทราบวา่ ในปี 2561 นี ้มีกรรมการบริษัทท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

(1) นายธนาธิป  พิเชษฐวณิชย์โชค  ตําแหนง่  กรรมการอิสระ   

(2) นางสาววรรณี  ศิริมงคลเกษม ตําแหนง่  กรรมการบริษัท  

(3) นายสจิุน  ศิริมงคลเกษม  ตําแหนง่  กรรมการบริษัท  

• บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตัง้แต่วนัท่ี 28 กันยายน 

2560 ถึง วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 ท่ีผา่นมา เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาดงักลา่วแล้ว พบวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้า

รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ มายงับริษัทฯ 

• คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดําเนินการ

พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตามขัน้ตอนการสรรหา ซึ่งหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา 

ปรากฏอยู่ในหมวด “การกํากบัดแูลกิจการ” ของรายงานประจําปี ท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุใน

ครัง้นี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2: CD รายงานประจําปี 2560 หน้า 92) และพิจารณาถึงความเหมาะสม ท่ีจะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่

การดําเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ 

• คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ ซึ่งไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี ้ได้เสนอให้

พิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ 

ดงันี ้

(1) นายธนาธิป  พิเชษฐวณิชย์โชค กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่  กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่ 

(2) นางสาววรรณี  ศิริมงคลเกษม กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่  กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่ 

(3) นายสจิุน  ศิริมงคลเกษม กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่ กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่  
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• รายละเอียดประวตัิ ผลงาน และข้อมลูของกรรมการทัง้ 3 ทา่น ท่ีเสนอเพ่ือแตง่ตัง้ทดแทนกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่ง

ตามวาระ ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 ท่ีสง่มาพร้อมกนันี ้

• ทัง้นี ้กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คือ นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค มี

คุณสมบตัิตามคํานิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ ซึ่งเข้มกว่าข้อกําหนดขัน้ตํ่าของสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 4 โดยกรรมการอิสระ ท่ี

ได้เสนอให้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่ ยงัคงสามารถปฏิบตัิหน้าท่ี และให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม สรุปได้ดงันี ้

คุณกฤติกา ปฐมกสกุิล 

อาสาพทิักษ์สิทธิผู้ถอืหุ้น 

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการอิสระควรอยู่ ในตําแหน่งต่อเน่ือง      

ไม่เกิน 9 ปี อยากให้อธิบายถงึเหตุผลในการแต่งตัง้คณะกรรมการอิสระในครัง้นีใ้ห้

ที่ประชุมทราบอีกครัง้ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

สําหรับการแต่งตัง้กรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งต่อเน่ืองเกินกว่า 9 ปี กลับเข้าดํารง

ตําแหนง่ เน่ืองจากสภาวะปัจจบุนัการสรรหาบคุคลท่ีมีความเหมาะสมในตําแหนง่กรรมการ

บริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญในอตุสาหกรรมนีน้ัน้หาได้ยาก จึงมีความจําเป็นต้องเสนอช่ือคณุ

ธนาธิป ซึ่งดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทอยูก่ลบัเข้าดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระ เน่ืองจากมี

ความเช่ียวชาญด้านกฏหมายและเข้าใจในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและทํางานร่วมกับ

กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณสมบัติยงัเป็นไปตามข้อกําหนดของ IOD ทาง

คณะกรรมการจงึได้เสนอให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระตอ่อีกวาระ และท่ีสําคญั

ทา่นสามารถให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระกบัคณะกรรมการได้ 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมตัิเลือกตัง้

กรรมการทีละทา่น 

มติ ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัแิตง่ตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายธนาธิป พิเชษฐ

วณิชย์โชค นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม และนายสจิุน ศิริมงคลเกษม กลบัเข้าเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง ตามท่ี

ได้เสนอข้างต้น โดยได้ดําเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง 

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 857,198,265 99.99 

ไมเ่ห็นด้วย   110,400 0.01 

งดออกเสยีง 12,000 - 

บตัรเสยี 0 0.00 
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(2) นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง 

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 839,493,384 97.92 

ไมเ่ห็นด้วย  17,815,281 2.08 

งดออกเสยีง 12,000 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

 (3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง 

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 790,861,487 92.25 

ไมเ่ห็นด้วย  66,447,178 7.75 

งดออกเสยีง 12,000 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2561 

เลขานุการฯ แจ้งให้ท่ีประชุมฯ ทราบว่า คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ ได้พิจารณาตาม

หลกัเกณฑ์ และความเหมาะสมประการตา่งๆ และได้เปรียบเทียบเคียงกบัอตัราคา่ตอบแทนกรรมการในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั 

(เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร) จึงมีความเห็นสมควรให้คงไว้ในอตัราเดิม ตามท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 

ดงันี ้

คา่ตอบแทนรายเดือน 

ประธานกรรมการบริษัท      เดือนละ 50,000 บาท 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   เดือนละ 50,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ     เดือนละ 45,000 บาท 

กรรมการบริษัท       เดือนละ 45,000 บาท 

โบนสัประจําปี 

ปีละ 1 เทา่ของคา่ตอบแทนรายเดือน 

ทัง้นี ้หากกรรมการทา่นใดเป็นลกูจ้างของบริษัทฯ คงให้ได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจําปี ตามอตัราท่ีกลา่วมา

ข้างต้น นอกเหนือจากคา่ตอบแทนท่ีได้รับในฐานะลกูจ้างของบริษัทฯ 

คา่ตอบแทนท่ีไมใ่ช่ตวัเงิน 

- ไมม่ ี- 
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(2) นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง 

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 839,493,384 97.92 

ไมเ่ห็นด้วย  17,815,281 2.08 

งดออกเสยีง 12,000 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

 (3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง 

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 790,861,487 92.25 

ไมเ่ห็นด้วย  66,447,178 7.75 

งดออกเสยีง 12,000 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2561 

เลขานุการฯ แจ้งให้ท่ีประชุมฯ ทราบว่า คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ ได้พิจารณาตาม

หลกัเกณฑ์ และความเหมาะสมประการตา่งๆ และได้เปรียบเทียบเคียงกบัอตัราคา่ตอบแทนกรรมการในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั 

(เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร) จึงมีความเห็นสมควรให้คงไว้ในอตัราเดิม ตามท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 

ดงันี ้

คา่ตอบแทนรายเดือน 

ประธานกรรมการบริษัท      เดือนละ 50,000 บาท 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   เดือนละ 50,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ     เดือนละ 45,000 บาท 

กรรมการบริษัท       เดือนละ 45,000 บาท 

โบนสัประจําปี 

ปีละ 1 เทา่ของคา่ตอบแทนรายเดือน 

ทัง้นี ้หากกรรมการทา่นใดเป็นลกูจ้างของบริษัทฯ คงให้ได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจําปี ตามอตัราท่ีกลา่วมา

ข้างต้น นอกเหนือจากคา่ตอบแทนท่ีได้รับในฐานะลกูจ้างของบริษัทฯ 

คา่ตอบแทนท่ีไมใ่ช่ตวัเงิน 

- ไมม่ ี- 
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จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพ่ิมเติม เลขานกุารฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาลงมติอนมุตัิค่าตอบแทน

กรรมการ ประจําปี 2561 โดยวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

มติ ท่ีประชมุฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า

สองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมด 

ของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม 

เห็นด้วย 851,766,332 99.35 

ไมเ่ห็นด้วย 5,516,333 0.64 

งดออกเสยีง 40,000 0.01 

บตัรเสยี 0 0.00 

 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2561 

เลขานุการฯ เสนอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาเร่ืองการแต่งตัง้และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีได้พิจารณากลัน่กรองอย่างเหมาะสมแล้วเห็นว่า

บริษัท สาํนกังาน เอ เอ็ม ซี จํากดั (AMC) เป็นหนว่ยงานท่ีมีความนา่เช่ือถือ มีผลงานด ีมีบคุลากรท่ีเพียงพอ มีความรู้ความสามารถ 

และได้เสนอคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้ให้ 

(1) นางสาวประภาศรี ลลีาสภุา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4664 หรือ 

(ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย) 

(2) นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5369 

(ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย) 

จากบริษัท สํานกังาน เอ เอ็ม ซี จํากัด (AMC) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจํานวน 5 บริษัท ประจําปี 2561 และ

อนมุตัิค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจํานวน 5 บริษัท ประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงินรวม 3,630,000 บาท 

ซึ่งสงูกว่าค่าสอบบญัชีในปี 2560 จํานวน 915,000 บาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 33.70 (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ใน

การเดินทางในการตรวจสอบบญัชีท่ีตา่งจงัหวดั) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2560 ปี 2561 

(ปีที่เสนอ) 

คา่สอบบญัชีบริษัทฯ 870,000.- 1,250,000.- 

คา่สอบบญัชีบริษัทยอ่ย (5 บริษัท) 1,845,000.- 2,380,000.- 

คา่บริการอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) - - 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี 2,715,000.- 3,630,000.- 

เปลี่ยนแปลง  33.70% 
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ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือดงักลา่ว ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทย่อย ผู้บริหาร    

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีมีความเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบ

การเงินของบริษัทฯ 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม สรุปได้ดงันี ้

คุณรัชนี ธรรมเจริญ 

ผู้ถอืหุ้น 

เพราะเหตุใดค่าตรวจสอบบัญชี จึงเพิ่มขึน้ร้อยละ 33 

คณุนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ 

ผู้สอบบญัชี 

ในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที ตลอดระยะเวลา 4 ปีท่ีผ่านมา มีการ

ปรับเพ่ิมคา่สอบบญัชีประมาณร้อยละ 2.3 ตอ่ปี ซึง่ท่ีผา่นมาทางสาํนกังาน AMC ยงัไมเ่คย

เสนอปรับฐานค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที ทัง้ท่ีขัน้ตอนการทํางาน และการ

ปฏิบตัิงานมีรายละเอียดเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีออกใหม่ และมีการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง ทําให้ทางสํานักงาน AMC ต้องใช้เวลาในการ

ปฏิบัติงานเพ่ิมขึน้จากประมาณ 8,000 ชั่วโมงเป็น 10,000 ชั่วโมง นอกจากนี ้ยังมีเร่ือง

ต้นทนุค่าเช่าของสํานกังาน AMC ท่ีสงูขึน้ และการสรรหาบคุลากรในการตรวจสอบบญัชีท่ี

ค่อนข้างหายาก จึงทําให้สํานกังาน AMC ต้องปรับค่าสอบบญัชีให้เพ่ิมขึน้ เพ่ือให้สมัพนัธ์

กบัต้นทนุและปริมาณงาน 

 เสนอแนะให้ทางจีเอฟพีทีจัดหาบริษัทผู้สอบบัญชี ด้วยวิธีเปิดประมูลแข่งขัน 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

รับข้อเสนอแนะเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

คุณสม จันสุทธิรางกูร 

ผู้ ถือหุ้น 

ทางฝ่ายบริหารมีความคิดเห็นอย่างไรกับค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึน้ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

ทางคณะกรรมการมีการพิจารณาสอบทานคา่สอบบญัชีกบับริษัทอ่ืนๆ ท่ีมีขนาดของบริษัท

ใกล้เคียงกัน และอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว พบว่าค่าสอบบัญชีท่ีเสนอนัน้ตํ่ากว่า

บริษัทอ่ืนๆ 

 บริษัทฯ ใช้เกณฑ์อะไรในการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี 

คณุธีระศกัดิ ์เป่ียมสภุคัพงศ์ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ มีการเทียบเคียงคา่ตรวจสอบบญัชีกบับริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั เมื่อ

นํามาเทียบกบัจีเอฟพีทีแล้ว คา่สอบบญัชีของจีเอฟพีทียงัอยูใ่นเกณฑ์ท่ีตํ่ากวา่ 
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ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม สรุปได้ดงันี ้
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ปรับเพ่ิมคา่สอบบญัชีประมาณร้อยละ 2.3 ตอ่ปี ซึง่ท่ีผา่นมาทางสาํนกังาน AMC ยงัไมเ่คย
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เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพ่ิมเติม เลขานกุารฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชมุฯ พิจารณาลงมติอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบ

บญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2561 

มติ ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแต่งตัง้บริษัท สํานกังาน เอ เอ็ม ซี จํากดั (AMC) โดย นางสาวประภาศรี ลีลา

สภุา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4664 หรือนายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5369 เป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ และอนมุตัิค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงินรวม 3,630,000  

บาท ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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วาระที่ 8 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) 

เลขานกุารฯ แจ้งต่อท่ีประชุมฯ ว่า ได้ดําเนินการประชุมมาครบทกุระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอความเห็นหรือ
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ประธานกรรมการบริหาร 
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โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมในปีนี ้บริษัทฯ มองว่าผลการดําเนินงานน่าจะไม่ดีเท่าปีท่ี

ผา่นมา โดยมีสาเหตหุลกัคือ  
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1. ภาวะ oversupply เพราะมีผู้ เลีย้งไก่มากขึน้  

2. ราคาวตัถดุิบในปีนีจ้ะสงูขึน้คอ่นข้างมาก โดยเฉพาะราคาข้าวโพด  

3. คา่แรงท่ีเพ่ิมขึน้ทําให้ต้นทนุเพ่ิมขึน้ 

 ปัญหาด้านธุรกิจไก่ไข่และหมูจะยืดเยือ้แค่ไหน และในปีนีจ้ะมีผลกระทบต่อ  

บริษัทฯ อย่างไร 

 สินค้าหลกัของจีเอฟพีที คือ ไก่เนือ้ ในส่วนของหม ูบริษัทฯ ขายเฉพาะอาหารหมูให้กับ

ลกูค้าทัว่ไป ไมไ่ด้เลีย้งหม ูดงันัน้ ทัง้สองธุรกิจนีจ้ึงมีผลกระทบตอ่บริษัทไมม่ากนกั 

คุณจุมพล ดิฐวรรณกุล 

ผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ ส่งออกไปสหรัฐอเมริกาหรือไม่ และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา

กับประเทศจีนจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อบริษัทฯ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัทฯ ไม่มีการส่งออกไปสหรัฐอเมริกา จึงไม่มีผลกระทบกับการส่งออกไก่ของประเทศ

ไทย ในส่วนของประเทศจีนนัน้ เร่ิมเปิดประเทศให้กับประเทศไทย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ

อตุสาหกรรมไก่ไทย 

 ประเทศจีนมีการนําเข้าไก่จากสหรัฐอเมริกาหรือไม่ 

 ประเทศจีนนําเข้าไก่จากสหรัฐอเมริกา บราซิล และประเทศอ่ืนๆ ในยโุรป 

 ต้นทุนในการเลีย้งไก่ของสหรัฐอเมริกาเทียบกับประเทศไทย แตกต่างกันหรือไม่ 

 ต้นทุนในการเลีย้งไก่เป็น สหรัฐอเมริกาต้นทุนถูกกว่าประเทศไทยเล็กน้อย เน่ืองจาก

ประเทศไทยต้องนําเข้าวตัถดุิบอาหารสตัว์ โดยเฉพาะกากถัว่เหลือง ซึ่งเป็นสว่นประกอบท่ี

สาํคญัของอาหารสตัว์ 

 ประเทศจีนนําเข้าไก่จากสหรัฐอเมริกาปริมาณเท่าไร 

 ประมาณ 30,000 - 50,000 ตนัตอ่ปี 

คุณรัชนี ธรรมเจริญ 

ผู้ ถือหุ้น 

ปัจจุบันนีจี้เอฟพีทีมีฐานการผลิตแบบครบวงจรอยู่ที่ประเทศไทยแห่งเดียวใช่

หรือไม่ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

ใช ่

 ในกรณีที่ประเทศไทยประสบปัญหาต่างๆ บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงอย่างไร 

 
ในอดีตเคยเกิดปัญหานีม้าแล้ว เช่น ไข้หวดันก แตบ่ริษัทฯ ก็สามารถผา่นพ้นมาได้ 

 ขอเสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาการลงทุนในต่างประเทศ 

 รับข้อเสนอแนะเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 
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เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ ถือหุ้นทุกท่าน ท่ีได้ให้

ความไว้วางใจและให้การสนบัสนนุตอ่กิจการของบริษัทฯ ตลอดมา 

อนึ่ง หลงัจากเร่ิมการประชุมเมื่อเวลา 9.30 น. ได้มีผู้ ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าประชุมเพ่ิมขึน้ โดยมีผู้ ถือหุ้นมาประชุม

รวมทัง้สิน้ 702 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 857,322,672 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.38 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

ปิดประชุม เวลา 11.00 น. 

 

 

 

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

                            (นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม) 

            ประธานท่ีประชมุ 

 

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

           (ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั) 

               ผู้บนัทกึการประชมุ 
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ชื่อและชื่อสกุล  : นายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม   

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : ประธานกรรมการบริษัท (กลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึง่) 

อายุ : 78 ปี  

สัญชาติ : ไทย  

การศึกษา  : มธัยมปลาย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น 11/2004 

ตาํแหน่งปัจจุบนัใน GFPT : ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 27 มกราคม 2535 – ปัจจบุนั (27 ปี) 

ประสบการณ์การทาํงาน                    : 

/ตาํแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจํากดั  

1. ประธานกรรมการ บมจ. กรุงไทยอาหาร  

นิติบคุคลอ่ืน 

1. ประธานกรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย  

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

3. ประธานกรรมการ บจก. จีพี บรีดดิง้  

4. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์  

5. ประธานกรรมการ บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพนัธ์ อิมเอ็กซ์  

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

7. ประธานกรรมการ บจก. กรุงไทยเพาะเลีย้งสตัว์นํา้  

8. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส  

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

10. ประธานกรรมการ บจก. จลุฉตัร 

ความรู้ความชาํนาญ :  เป็นผู้ทรงคณุวฒุิด้านธุรกิจเกษตร อาหารสตัว์ การเลีย้งไก่ และการบริหารจดัการ 

มีความชํานาญด้านการขายและการตลาดในธุรกิจอาหารสตัว์และมีประสบการณ์

การทํางานในอตุสาหกรรมเกษตรมากกวา่ 40 ปี 

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ พิจารณาความ

เหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ เร่ือง คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใช้เคร่ืองมือช่วย

ตรวจหาคณุสมบตั ิหรือทกัษะท่ีจําเป็นท่ียงัขาดอยูข่องคณะกรรมการ (Board Skill 

Matrix) และจากรายช่ือผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอาชีพในทําเนียบ IOD (IOD 

Chartered Director) และรายช่ือท่ีมีการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้นร่วมกบัการพิจารณา

ผลประเมินการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีกรรมการและกรรมการชุดย่อย

รายบคุคลของกรรมการผู้ ท่ีครบกําหนดวาระ และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท

พิจารณากลัน่กรองตามลาํดบั 
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ชื่อและชื่อสกุล  : นายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม   

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : ประธานกรรมการบริษัท (กลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึง่) 

อายุ : 78 ปี  

สัญชาติ : ไทย  

การศึกษา  : มธัยมปลาย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น 11/2004 

ตาํแหน่งปัจจุบนัใน GFPT : ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 27 มกราคม 2535 – ปัจจบุนั (27 ปี) 

ประสบการณ์การทาํงาน                    : 

/ตาํแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจํากดั  

1. ประธานกรรมการ บมจ. กรุงไทยอาหาร  

นิติบคุคลอ่ืน 

1. ประธานกรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย  

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

3. ประธานกรรมการ บจก. จีพี บรีดดิง้  

4. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์  

5. ประธานกรรมการ บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพนัธ์ อิมเอ็กซ์  

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

7. ประธานกรรมการ บจก. กรุงไทยเพาะเลีย้งสตัว์นํา้  

8. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส  

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

10. ประธานกรรมการ บจก. จลุฉตัร 

ความรู้ความชาํนาญ :  เป็นผู้ทรงคณุวฒุิด้านธุรกิจเกษตร อาหารสตัว์ การเลีย้งไก่ และการบริหารจดัการ 

มีความชํานาญด้านการขายและการตลาดในธุรกิจอาหารสตัว์และมีประสบการณ์

การทํางานในอตุสาหกรรมเกษตรมากกวา่ 40 ปี 

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ พิจารณาความ

เหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ เร่ือง คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใช้เคร่ืองมือช่วย

ตรวจหาคณุสมบตั ิหรือทกัษะท่ีจําเป็นท่ียงัขาดอยูข่องคณะกรรมการ (Board Skill 

Matrix) และจากรายช่ือผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอาชีพในทําเนียบ IOD (IOD 

Chartered Director) และรายช่ือท่ีมีการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้นร่วมกบัการพิจารณา

ผลประเมินการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีกรรมการและกรรมการชุดย่อย

รายบคุคลของกรรมการผู้ ท่ีครบกําหนดวาระ และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท

พิจารณากลัน่กรองตามลาํดบั 
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561  

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

-  การประชมุคณะกรรมการบริษัท 10 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 10 ครัง้ (100%) 

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

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไมม่ ี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :   11 แหง่ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : 4 แหง่ 

1) ประธานกรรมการ บมจ. กรุงไทยอาหาร  เป็นบริษัทยอ่ย  ธุรกิจจําหนา่ยอาหารสตัว์ 

2) ประธานกรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย  เป็นบริษัทยอ่ย  ธุรกิจจําหนา่ยลกูไก ่

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

4) ประธานกรรมการ บจก. จีพี บรีดดิง้   เป็นบริษัทยอ่ย  ธุรกิจจําหนา่ยลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์ 

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ   : ไมม่ี 

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จาํกัด   :   ไมม่ี 
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ชื่อและชื่อสกุล  : นายวิรัช ศิริมงคลเกษม 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : รองประธานกรรมการบริษัท (กลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึง่) 

อายุ : 69 ปี  

สัญชาติ : ไทย  

การศึกษา  : มธัยมปลาย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004 

ตาํแหน่งปัจจุบันใน GFPT : รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) 

  กรรมการบริหาร 

  กรรมการผู้จดัการ 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 27 มกราคม 2535 – ปัจจบุนั (27 ปี) 

ประสบการณ์การทาํงาน                    : 

/ตาํแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจํากดั 

1. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บมจ. กรุงไทยอาหาร  

นิติบคุคลอ่ืน 

1. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย  

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

3. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บจก. จีเอฟ ฟดูส์  

4. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บจก. จีพี บรีดดิง้  

5. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บจก. ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์  

6. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพนัธ์ อิมเอ็กซ์  

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

8. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บจก. กรุงไทยเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ 

9. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส  

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

11. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บจก. จลุฉตัร 

12. กรรมการ บจก. แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 

ความรู้ความชาํนาญ :  เป็นผู้ทรงคณุวฒุิด้านธุรกิจเกษตร อาหารสตัว์ การเลีย้งไก่ และการบริหารจดัการ 

มีความชํานาญด้านการจดัการระบบการเลีย้งไก่ครบวงจรและการจดัซือ้วตัถดุิบ

อาหารสตัว์ และมีประสบการณ์การทํางานในอตุสาหกรรมเกษตรมากกวา่ 40 ปี 

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ พิจารณาความ

เหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ เร่ือง คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใช้เคร่ืองมือช่วย

ตรวจหาคณุสมบตั ิหรือทกัษะท่ีจําเป็นท่ียงัขาดอยูข่องคณะกรรมการ (Board Skill 

Matrix) และจากรายช่ือผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอาชีพในทําเนียบ IOD (IOD 

Chartered Director) และรายช่ือท่ีมีการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้นร่วมกบัการพิจารณา 



สิ่งที่สง่มาด้วย 3 | เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5 

หน้า 3 / 6 

 

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ชื่อและชื่อสกุล  : นายวิรัช ศิริมงคลเกษม 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : รองประธานกรรมการบริษัท (กลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึง่) 

อายุ : 69 ปี  

สัญชาติ : ไทย  

การศึกษา  : มธัยมปลาย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004 

ตาํแหน่งปัจจุบันใน GFPT : รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) 

  กรรมการบริหาร 

  กรรมการผู้จดัการ 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 27 มกราคม 2535 – ปัจจบุนั (27 ปี) 

ประสบการณ์การทาํงาน                    : 

/ตาํแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจํากดั 

1. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บมจ. กรุงไทยอาหาร  

นิติบคุคลอ่ืน 

1. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย  

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

3. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บจก. จีเอฟ ฟดูส์  

4. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บจก. จีพี บรีดดิง้  

5. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บจก. ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์  

6. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพนัธ์ อิมเอ็กซ์  

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

8. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บจก. กรุงไทยเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ 

9. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส  

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

11. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บจก. จลุฉตัร 

12. กรรมการ บจก. แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 

ความรู้ความชาํนาญ :  เป็นผู้ทรงคณุวฒุิด้านธุรกิจเกษตร อาหารสตัว์ การเลีย้งไก่ และการบริหารจดัการ 

มีความชํานาญด้านการจดัการระบบการเลีย้งไก่ครบวงจรและการจดัซือ้วตัถดุิบ

อาหารสตัว์ และมีประสบการณ์การทํางานในอตุสาหกรรมเกษตรมากกวา่ 40 ปี 

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ พิจารณาความ

เหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ เร่ือง คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใช้เคร่ืองมือช่วย

ตรวจหาคณุสมบตั ิหรือทกัษะท่ีจําเป็นท่ียงัขาดอยูข่องคณะกรรมการ (Board Skill 

Matrix) และจากรายช่ือผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอาชีพในทําเนียบ IOD (IOD 

Chartered Director) และรายช่ือท่ีมีการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้นร่วมกบัการพิจารณา 
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ) 

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา (ต่อ)  ผลประเมินการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีกรรมการและกรรมการชุดย่อย

รายบคุคลของกรรมการผู้ ท่ีครบกําหนดวาระ และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท

พิจารณากลัน่กรองตามลาํดบั 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561  

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

-  การประชมุคณะกรรมการบริษัท 10 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 10 ครัง้ (100%) 

- การประชมุคณะกรรมการบริหาร 10 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 10 ครัง้ (100%) 

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

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไมม่ ี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :   13 แหง่ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : 6 แหง่ 

1) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จดัการ บมจ. กรุงไทยอาหาร เป็นบริษัทยอ่ย จําหนา่ยอาหารสตัว์ 

2) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จดัการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย เป็นบริษัทยอ่ย จําหนา่ยลกูไก ่

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

4) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จดัการ บจก. จีเอฟ ฟดูส์ เป็นบริษัทยอ่ย จําหนา่ยลกูชิน้ไส้กรอก 

5) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จดัการ บจก. จีพี บรีดดิง้ เป็นบริษัทยอ่ย จําหนา่ยลกูไก่พอ่แมพ่นัธ์ุ 

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

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ   : ไมม่ี 

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จาํกัด   :   ไมม่ี 
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ชื่อและชื่อสกุล  : นพ.สาธิต กรเณศ  

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ (กลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึง่) 

อายุ : 66 ปี 

สัญชาติ : ไทย  

การศึกษา  : วทบ.พบ.วฒุิบตัรศลัยกรรมทัว่ไปและศลัยกรรมเด็ก  

  มหาวิทยาลยัมหิดล 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004 

  หลกัสตูร Audit Committee Program รุ่น 31/2010 

ตาํแหน่งปัจจุบนัใน GFPT : กรรมการอิสระ 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

  ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน 

  และกํากบัดแูลกิจการ 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 25 มิถนุายน 2541 – ปัจจบุนั (21 ปี) 

ประสบการณ์การทาํงาน                  : 

/ตาํแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจํากดั 

-ไมม่ี- 

นิติบคุคลอ่ืน 

1. อาจารย์และแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

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

ความรู้ความชาํนาญ :  เป็นผู้ทรงคณุวฒุิด้านการบริหารจดัการ และการกํากบัดแูลกิจการ 

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ พิจารณาความ

เหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ เร่ือง คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใช้เคร่ืองมือช่วย

ตรวจหาคณุสมบตัิ หรือทกัษะท่ีจําเป็นท่ียงัขาดอยูข่องคณะกรรมการ (Board Skill 

Matrix) และจากรายช่ือผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอาชีพในทําเนียบ IOD (IOD 

Chartered Director) และรายช่ือท่ีมีการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้นร่วมกบัการพิจารณา

ผลประเมินการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีกรรมการและกรรมการชุดย่อย

รายบุคคลของกรรมการผู้ ท่ีครบกําหนดวาระ และเน่ืองจากในสภาวะปัจจุบนัไม่

สามารถหาใครท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัทฯ มาทดแทนได้ จึงมีความจําเป็นท่ี

ต้องเสนอบุคคลท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ต่อเน่ืองกันกลบัเข้า

ดํารงตําแหนง่ และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลัน่กรองตามลาํดบั 
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ชื่อและชื่อสกุล  : นพ.สาธิต กรเณศ  

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ (กลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึง่) 

อายุ : 66 ปี 

สัญชาติ : ไทย  

การศึกษา  : วทบ.พบ.วฒุิบตัรศลัยกรรมทัว่ไปและศลัยกรรมเด็ก  

  มหาวิทยาลยัมหิดล 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004 

  หลกัสตูร Audit Committee Program รุ่น 31/2010 

ตาํแหน่งปัจจุบนัใน GFPT : กรรมการอิสระ 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

  ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน 

  และกํากบัดแูลกิจการ 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 25 มิถนุายน 2541 – ปัจจบุนั (21 ปี) 

ประสบการณ์การทาํงาน                  : 

/ตาํแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจํากดั 

-ไมม่ี- 

นิติบคุคลอ่ืน 

1. อาจารย์และแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

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

ความรู้ความชาํนาญ :  เป็นผู้ทรงคณุวฒุิด้านการบริหารจดัการ และการกํากบัดแูลกิจการ 

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ พิจารณาความ

เหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ เร่ือง คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
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ตรวจหาคณุสมบตัิ หรือทกัษะท่ีจําเป็นท่ียงัขาดอยูข่องคณะกรรมการ (Board Skill 

Matrix) และจากรายช่ือผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอาชีพในทําเนียบ IOD (IOD 

Chartered Director) และรายช่ือท่ีมีการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้นร่วมกบัการพิจารณา

ผลประเมินการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีกรรมการและกรรมการชุดย่อย

รายบุคคลของกรรมการผู้ ท่ีครบกําหนดวาระ และเน่ืองจากในสภาวะปัจจุบนัไม่

สามารถหาใครท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัทฯ มาทดแทนได้ จึงมีความจําเป็นท่ี

ต้องเสนอบุคคลท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ต่อเน่ืองกันกลบัเข้า

ดํารงตําแหนง่ และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลัน่กรองตามลาํดบั 
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561  

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

-  การประชมุคณะกรรมการบริษัท 10 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 10 ครัง้ (100%) 

-  การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 5 ครัง้ (100%) 

-  การประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน 

 และกํากบัดแูลกิจการ 

2 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 2 ครัง้ (100%) 

 

การถอืหุ้นในบริษัท : ไมม่ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไมม่ ี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 1 แหง่ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไมม่ ี

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ   : ไมม่ี 

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จาํกัด   :    ไมม่ี 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่

ผ่านมา (เฉพาะผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ) 

1)   การมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต กบัผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มี 

2)   การเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหาร พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจํา 

ไม่เป็น 

3)   การเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี รวมถึง

ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ ฯลฯ 

ไม่เป็น 

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

เงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบขุนาดของรายได้ด้วย 

ไม่มี 
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นิยามกรรมการอิสระ ของ บริษัท จีเอฟพทีี จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ได้พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดคณุสมบตักิรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ต้องมีคณุสมบตัิตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศแก้ไขเพิ่มเตมิซึง่อาจมีในอนาคต โดยก าหนดให้
เข้มข้นกวา่ข้อก าหนดของนิยามกรรมการอิสระ ของ ก.ล.ต. ในเร่ืองสดัส่วนการถือหุ้น (ก.ล.ต. ก าหนดร้อยละ 1) 

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

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

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร กบั
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย 

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

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถื อ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัใน
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ  1 ของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่ งขนัท่ีมีนยักับกิจการของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 ทัง้นี ้ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้
ตดัสินใจ ในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านา จ
ควบคมุ ของบริษัทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ โดยไม่ถือวา่กรรมการอิสระนัน้เป็นกรรมการท่ีมี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน 
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นิยามกรรมการอิสระ ของ บริษัท จีเอฟพทีี จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ได้พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดคณุสมบตักิรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ต้องมีคณุสมบตัิตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศแก้ไขเพิ่มเตมิซึง่อาจมีในอนาคต โดยก าหนดให้
เข้มข้นกวา่ข้อก าหนดของนิยามกรรมการอิสระ ของ ก.ล.ต. ในเร่ืองสดัส่วนการถือหุ้น (ก.ล.ต. ก าหนดร้อยละ 1) 

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

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

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร กบั
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย 

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

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถื อ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัใน
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ  1 ของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่ งขนัท่ีมีนยักับกิจการของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

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

สิ่งที่สง่มาด้วย 5 

หน้า 1 / 8 
 

คาํชีแ้จงวธีิการลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม  

การมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสระ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 

สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562 

บริษัท จีเอฟพีที จาํกัด (มหาชน) 

วันที่ 4 เมษายน 2562 

การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 

บริษัทฯ จะเร่ิมเปิดรับลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป และใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพ่ือความสะดวกและ

รวดเร็ว ดงันัน้ จึงขอให้ผู้ เข้าประชมุแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีต้อ่พนกังานลงทะเบียน 

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี) 

1. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง  

เอกสารแสดงตนท่ีสว่นราชการออกให้ซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัร

ประจําตวัข้าราชการ หรือ หนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ)  

1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

(1) หนงัสือมอบฉนัทะ (แนะนําให้ใช้แบบ ข.) ซึง่ได้กรอกข้อความอย่างถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ

และผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(2) สาํเนาเอกสารของผู้มอบฉนัทะท่ีสว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้มอบฉนัทะได้ลงลายมือช่ือ

รับรองสาํเนาถกูต้อง 

(3) เอกสารของผู้ รับมอบฉนัทะท่ีสว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1  

2. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล  

2.1 กรณีผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

(1) เอกสารของผู้มีอํานาจลงนามแทนท่ีสว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1  

(2) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นท่ีออกโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ 

สว่นราชการท่ีมีอํานาจของประเทศท่ีนิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ หรือ เจ้าหน้าท่ีของนิติบคุคลนัน้ซึง่ออกมาไมเ่กิน 1 ปี โดย

ต้องมีรายละเอียด ช่ือนิติบคุคล ผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนัหรือกระทําการแทนนิติบคุคล เง่ือนไขหรือข้อจํากดัใน

การลงลายมือช่ือ ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ เป็นต้น และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติ

บคุคล 

2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคลมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ  

(1) หนงัสือมอบฉนัทะ (แนะนําให้ใช้แบบ ข.) ซึง่ได้กรอกข้อความอย่างถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ 

(ผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลพร้อมประทบัตราสําคญั [ถ้ามี]) และ ผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 

บาท 

(2) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นท่ีออกโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ 

สว่นราชการท่ีมีอํานาจของประเทศท่ีนิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ หรือเจ้าหน้าท่ีของนิติบคุคลนัน้ ซึง่ออกมาไม่เกิน 1 ปี โดย

ต้องมีรายละเอียด ช่ือนิติบคุคล ผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนัหรือกระทําการแทนนิติบคุคล เง่ือนไขหรือข้อจํากดัใน

การลงลายมือช่ือ ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ เป็นต้น และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติ
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บคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติ

บคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(3) สาํเนาเอกสารผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลท่ีสว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือช่ือ

รับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

(4) เอกสารผู้ รับมอบฉนัทะท่ีสว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 

2.3 กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคลมอบฉนัทะให้กบั Custodian  

(1) หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ (ผู้มีอํานาจลงนาม

ของนิติบคุคลพร้อมประทบัตราสาํคญั [ถ้ามี]) และ ผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(2) สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลง

นามแทนนิติบคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ ผู้แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทํา

การแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(3) สาํเนาเอกสารผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลท่ีสว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือช่ือ

รับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

(4) หนงัสอืยืนยนัการได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ Custodian 

(5) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี 

และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลของ Custodian หรือผู้ รับมอบอํานาจ 

(กรณีมีหนงัสอืมอบอํานาจกําหนดให้ผู้ รับมอบอํานาจลงนามรับรองสาํเนาเอกสารดงักลา่วได้) 

(6) สาํเนาเอกสารผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลของ Custodian ท่ีสว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 

และลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลของ Custodian 

(7) เอกสารผู้ รับมอบฉนัทะท่ีสว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 

(8) ในกรณีท่ีเอกสารต้นฉบบัไมไ่ด้เป็นภาษาองักฤษ เอกสารนัน้จะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษพร้อมรับรอง Notary 

Public เพ่ือยืนยนัความถกูต้อง   
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บคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติ

บคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(3) สาํเนาเอกสารผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลท่ีสว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือช่ือ

รับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

(4) เอกสารผู้ รับมอบฉนัทะท่ีสว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 

2.3 กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคลมอบฉนัทะให้กบั Custodian  

(1) หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ (ผู้มีอํานาจลงนาม

ของนิติบคุคลพร้อมประทบัตราสาํคญั [ถ้ามี]) และ ผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(2) สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลง

นามแทนนิติบคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ ผู้แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทํา

การแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(3) สาํเนาเอกสารผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลท่ีสว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือช่ือ

รับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

(4) หนงัสอืยืนยนัการได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ Custodian 

(5) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี 

และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลของ Custodian หรือผู้ รับมอบอํานาจ 

(กรณีมีหนงัสอืมอบอํานาจกําหนดให้ผู้ รับมอบอํานาจลงนามรับรองสาํเนาเอกสารดงักลา่วได้) 

(6) สาํเนาเอกสารผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลของ Custodian ท่ีสว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 

และลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลของ Custodian 

(7) เอกสารผู้ รับมอบฉนัทะท่ีสว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 

(8) ในกรณีท่ีเอกสารต้นฉบบัไมไ่ด้เป็นภาษาองักฤษ เอกสารนัน้จะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษพร้อมรับรอง Notary 

Public เพ่ือยืนยนัความถกูต้อง   
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การมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสระ 

หนังสือมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ได้จดัทําหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบท่ีกําหนดโดยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ 

(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ซึง่ได้กําหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะในการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้แก่ 

1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบทัว่ไป ซึง่เป็นแบบท่ีง่ายและไมซ่บัซ้อน 

2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะท่ีกําหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

3. แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก

 และดแูลหุ้น 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุแทน หรือกรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ เป็นผู้ รับมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแทน โดยเลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะ

เพียงแบบเดียว ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอแนะนําให้ใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6) ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียง

ลงคะแนนได้อยา่งชดัเจน และกรอกข้อความแล้วจดัสง่มายงับริษัทฯ ก่อนการประชมุ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะแบบทัว่ไปสามารถเลือกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน

ตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถเลือกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ได้โดย

สามารถ download ได้ท่ี website: http://www.gfpt.co.th/ir_shareholders_meeting.php?lang=th 

 

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

รายช่ือกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะมีดงันี ้ 

1. นพ.สาธิต กรเณศ  

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อาย ุ66 ปี  

อยูบ้่านเลขท่ี 250/2 ซอยทองหลอ่ 8 ถนนสขุมุวิท 55 แขวงคลองตนั เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

2. นายปารเมศ เหตระกูล  

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อาย ุ55 ปี  

อยูบ้่านเลขท่ี 1/4 ถนนวิภาวดีรังสติ เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 

3. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค  

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อาย ุ54 ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี 52/137 ทาวเวอร์ปาร์ค คอนโดมิเนียม ห้อง 29บี ซอยสขุมุวิท 3 ถนนสขุมุวิท เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

ในกรณีท่ีท่านมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระบุคคลใดบุคคลหนึ่งดงักลา่วข้างต้น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อ

ดําเนินการแล้ว โปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะกลบัมายงับริษัทฯ ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ เพ่ือความเรียบร้อยในการเตรียมการประชมุ 
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ข้อมูลของกรรมการท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

 

ชื่อ – นามสกุล 

ประเภทกรรมการ 

นพ.สาธิต กรเณศ 

กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน 

และกํากบัดแูลกิจการ 

อายุ 66 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

การศึกษา วทบ.พบ.วฒุิบตัรศลัยกรรมทัว่ไปและศลัยกรรมเด็ก มหาวิทยาลยัมหิดล 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น14/2004 

หลกัสตูร Audit Committee Program รุ่น 31/2010 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 25 มิถนุายน 2541 – ปัจจบุนั (21 ปี) 

ประสบการณ์การทาํงาน/ 

ตาํแหน่งงานอื่นในปัจจุบนั 

อาจารย์และแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  

กรรมการ บจก. เอส.วี.เค. แฟมิลี ่มาร์ท 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขนั หรือ  

เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร 

ไมม่ี 

การถอืหุ้นในบริษัทฯ ไมม่ี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ไมม่ี 

สัดส่วนของจาํนวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด ไมม่ี 

ข้อพพิาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่

ไม่ใช่คดีลหุโทษ 

ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 1 / 1 ครัง้ 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 10 / 10 ครัง้ 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5 / 5  ครัง้ 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน  

และกํากบัดแูลกิจการ 2 / 2 ครัง้ 

ผลงานในระหว่างดาํรงตาํแหน่งกรรมการ มีบทบาทสําคัญในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบในการกํากับดูแล

กรรมการและฝ่ายจดัการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาในครัง้นี ้ วาระท่ี 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  

 ประจําปี 2562 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระพิจารณาอื่นๆ ไมม่ี 
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ชื่อ – นามสกุล 

ประเภทกรรมการ 

นายปารเมศ เหตระกลู 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน  

และกํากบัดแูลกิจการ 

อายุ 

สัญชาต ิ

55 ปี 

ไทย 

การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, University of Hartford, Connecticut, USA 

ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประกาศนียบตัรทางวชิาชีพชัน้สงูทางด้านการเงินและการลงทนุ CFA,  

the Institute of Chartered Financial Analysts, Virginia, USA 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น 43/2005 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 กรกฎาคม 2548 – ปัจจบุนั (14 ปี) 

ประสบการณ์การทาํงาน/ 

ตาํแหน่งงานอื่นในปัจจุบนั 
กรรมการ บจก. ดีเอ็นบรอดคาสท์ 

กรรมการ บจก. ประชมุชา่ง  

กรรมการ บจก. อะกริยเูน่ียน 

กรรมการ บจก. ปิยะดาแมนชัน่ 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขนั หรือ 

เกี่ยวเน่ือง กับธุรกจิเกี่ยวกับการเกษตร 
ไมม่ี 

การถอืหุ้นในบริษัทฯ 50,000 หุ้น  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ไมม่ี 

สัดส่วนของจาํนวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด คิดเป็น 0.004% ของจํานวนหุ้นทัง้หมด 

ข้อพพิาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่

ไม่ใช่คดีลหุโทษ 

ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 1 / 1 ครัง้ 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 10 / 10 ครัง้ 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5 / 5 ครัง้ 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน  

และกํากบัดแูลกิจการ 2 / 2 ครัง้ 

ผลงานในระหว่างดาํรงตาํแหน่งกรรมการ มีบทบาทสําคญัในฐานะกรรมการตรวจสอบในการกํากบัดูแลกรรมการและฝ่าย

จดัการให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและสอดคล้องตามหลกัธรรมาภิบาล 

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาในครัง้นี ้ วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระพิจารณาอื่นๆ ไมม่ี 
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ชื่อ – นามสกุล 

ประเภทกรรมการ 

นายปารเมศ เหตระกลู 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน  

และกํากบัดแูลกิจการ 

อายุ 

สัญชาต ิ

55 ปี 

ไทย 

การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, University of Hartford, Connecticut, USA 

ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประกาศนียบตัรทางวชิาชีพชัน้สงูทางด้านการเงินและการลงทนุ CFA,  

the Institute of Chartered Financial Analysts, Virginia, USA 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น 43/2005 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 กรกฎาคม 2548 – ปัจจบุนั (14 ปี) 

ประสบการณ์การทาํงาน/ 

ตาํแหน่งงานอื่นในปัจจุบนั 
กรรมการ บจก. ดีเอ็นบรอดคาสท์ 

กรรมการ บจก. ประชมุช่าง  

กรรมการ บจก. อะกริยเูน่ียน 

กรรมการ บจก. ปิยะดาแมนชัน่ 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขนั หรือ 

เกี่ยวเน่ือง กับธุรกจิเกี่ยวกับการเกษตร 
ไมม่ี 

การถอืหุ้นในบริษัทฯ 50,000 หุ้น  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ไมม่ี 

สัดส่วนของจาํนวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด คิดเป็น 0.004% ของจํานวนหุ้นทัง้หมด 

ข้อพพิาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่

ไม่ใช่คดีลหุโทษ 

ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 1 / 1 ครัง้ 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 10 / 10 ครัง้ 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5 / 5 ครัง้ 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน  

และกํากบัดแูลกิจการ 2 / 2 ครัง้ 

ผลงานในระหว่างดาํรงตาํแหน่งกรรมการ มีบทบาทสําคญัในฐานะกรรมการตรวจสอบในการกํากบัดูแลกรรมการและฝ่าย

จดัการให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและสอดคล้องตามหลกัธรรมาภิบาล 

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาในครัง้นี ้ วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระพิจารณาอื่นๆ ไมม่ี 
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ข้อมูลของกรรมการท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

ชื่อ – นามสกุล 

ประเภทกรรมการ 

 

 

นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน  

และกํากบัดแูลกิจการ 

อายุ 

สัญชาติ 

54 ปี 

ไทย 

การศึกษา ปริญญาโทกฎหมาย University of Pennsylvania 

ปริญญาโทกฎหมาย Southern Methodist University 

ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น 78/2009 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 กรกฎาคม 2551 – ปัจจบุนั (11 ปี) 

ประสบการณ์การทาํงาน/ 

ตาํแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

กรรมการ บจก. ท่ีปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขนั หรือ  

เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร 
ไมม่ี 

การถอืหุ้นในบริษัทฯ ไมม่ี  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ไมม่ี 

สัดส่วนของจาํนวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด ไมม่ี 

ข้อพิพาททางกฎหมายที่ เป็นคดีอาญาในศาลที่

ไม่ใช่คดีลหุโทษ 

ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 0 / 1 ครัง้ 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 10 / 10 ครัง้ 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5 / 5 ครัง้ 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน 

และกํากบัดแูลกิจการ 2 / 2 ครัง้ 

ผลงานในระหว่างดาํรงตาํแหน่งกรรมการ มีบทบาทสําคญัในฐานะกรรมการตรวจสอบในการกํากบัดแูลกรรมการและฝ่าย

จดัการให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและสอดคล้องตามหลกัธรรมาภิบาล 

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาในครัง้นี ้ วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระพิจารณาอื่นๆ ไมม่ี 
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ขัน้ตอนการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  

  
ผู้ ถือหุ้น บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) 

มาด้วยตนเอง  

(บคุคลธรรมดา / นิติบคุคล) 

ผู้รับมอบฉันทะ 

(บคุคลธรรมดา / นิติบคุคล / Custodian) 

 

โต๊ะลงทะเบียน จดุท่ี 1 

ตรวจเอกสาร 

 

โต๊ะลงทะเบียน จดุท่ี 2 

ตรวจหนงัสอืมอบฉนัทะ และตรวจเอกสาร 

 

รับอาหารวา่ง 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

เข้าห้องประชมุ 

รับบตัรลงคะแนน 

เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัร 

ลงคะแนน / สรุปผลลงคะแนน 

ประธานกลา่วสรุปผลลงคะแนนตอ่ท่ีประชมุ 

กรณีท่ีมีผู้ ต้องการออกเสยีง  

“ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง”  

   

เร่ิมประชมุตามลาํดบัระเบียบวาระ 

ประธานเปิดประชมุ (9.30) 
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การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง  

ประธานท่ีประชมุ หรือบคุคลท่ีประธานท่ีประชุมมอบหมาย จะแจ้งวิธีการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสยีงให้

ท่ีประชมุทราบก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ 

1. การออกเสียงลงคะแนน 

1.1 การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานท่ีประชมุจะสอบถามท่ีประชุมวา่ มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใด ไมเ่ห็นด้วย

หรือ งดออกเสยีง โปรดยกมอืขึน้ 

• หากมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะทํา

เคร่ืองหมายในช่องไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงในบตัรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีได้แจกให้ก่อนเข้าประชมุ และสง่บตัร

ลงคะแนนดงักลา่วให้เจ้าหน้าท่ี ทัง้นี ้จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าท่ีออกเสยีงเห็นด้วย 

• หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะยกมือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ถือวา่ท่ีประชมุมีมติเอกฉนัท์เห็นด้วยตามท่ี

ประธานฯ เสนอในท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

1.2 กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุมแทนและผู้ ถือหุ้นได้ทําเคร่ืองหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสยีงในหนงัสอืมอบฉนัทะในวาระใดๆ ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์แล้ว บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงตามท่ีผู้ ถือหุ้น

ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วไปบนัทึกรวบรวมไว้ลว่งหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่แจกบตัรลงคะแนนในวาระใดท่ีผู้ ถือ

หุ้นได้ทําเคร่ืองหมายดงักลา่วไว้แล้วในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง 

2.1 บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนบัคะแนนเสยีง 

2.2 นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง 

2.3 การนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระจะแบง่ออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 

• วาระท่ีต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 

107 (1) พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535)  

• วาระท่ีต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

(ตามมาตรา 90 วรรคสอง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535)  

• วาระท่ีต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน (ตามมาตรา 107 (2) พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535)  

2.4 กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนในบตัรลงคะแนนไม่ตรงตามหนงัสือมอบฉนัทะ บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงตาม

หนงัสอืมอบฉนัทะท่ีบริษัทฯ ได้บนัทกึไว้ลว่งหน้า 

2.5 ประธานท่ีประชุมหรือบคุคลท่ีประธานท่ีประชมุมอบหมายจะประกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ 

หลงัจากการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระสิน้สดุลง 
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การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง  

ประธานท่ีประชมุ หรือบคุคลท่ีประธานท่ีประชุมมอบหมาย จะแจ้งวิธีการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสยีงให้

ท่ีประชมุทราบก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ 

1. การออกเสียงลงคะแนน 

1.1 การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานท่ีประชมุจะสอบถามท่ีประชุมวา่ มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใด ไมเ่ห็นด้วย

หรือ งดออกเสยีง โปรดยกมอืขึน้ 

• หากมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะทํา

เคร่ืองหมายในช่องไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงในบตัรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีได้แจกให้ก่อนเข้าประชมุ และสง่บตัร

ลงคะแนนดงักลา่วให้เจ้าหน้าท่ี ทัง้นี ้จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าท่ีออกเสยีงเห็นด้วย 

• หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะยกมือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ถือวา่ท่ีประชมุมีมติเอกฉนัท์เห็นด้วยตามท่ี

ประธานฯ เสนอในท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

1.2 กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุมแทนและผู้ ถือหุ้นได้ทําเคร่ืองหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสยีงในหนงัสอืมอบฉนัทะในวาระใดๆ ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์แล้ว บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงตามท่ีผู้ ถือหุ้น

ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วไปบนัทึกรวบรวมไว้ลว่งหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่แจกบตัรลงคะแนนในวาระใดท่ีผู้ ถือ

หุ้นได้ทําเคร่ืองหมายดงักลา่วไว้แล้วในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง 

2.1 บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนบัคะแนนเสยีง 

2.2 นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง 

2.3 การนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระจะแบง่ออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 

• วาระท่ีต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 

107 (1) พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535)  

• วาระท่ีต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

(ตามมาตรา 90 วรรคสอง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535)  

• วาระท่ีต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน (ตามมาตรา 107 (2) พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535)  

2.4 กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนในบตัรลงคะแนนไม่ตรงตามหนงัสือมอบฉนัทะ บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงตาม

หนงัสอืมอบฉนัทะท่ีบริษัทฯ ได้บนัทกึไว้ลว่งหน้า 

2.5 ประธานท่ีประชุมหรือบคุคลท่ีประธานท่ีประชมุมอบหมายจะประกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ 

หลงัจากการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระสิน้สดุลง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

(แนะนําให้ใช้) 

                                                        เขียนท่ี................................................................................................. 

                                                        วนัท่ี.......................... เดือน................................. พ.ศ.......................... 

(1) ข้าพเจ้า............................................................................................................... สญัชาต.ิ................................................... 

อยูบ้่านเลขท่ี.................................................. ถนน.....................................................  ตําบล/แขวง.............................................. 

อําเภอ/เขต..................................................... จงัหวดั.................................................. รหสัไปรษณีย์............................................ 

(2) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม..................................... หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั....................................... เสยีง  ดงันี ้

 หุ้นสามญั........................................................ หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................................. เสยีง 

 หุ้นบริุมสทิธิ.....................................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................................. เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

  (1) ......................................................................................................... อาย.ุ.......................... ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี............................................ ถนน.......................................  ตําบล/แขวง............................................. 

อําเภอ/เขต............................................... จงัหวดั...................................  รหสัไปรษณีย์.................................. หรือ 

 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ....................  นายแพทย์สาธิต กรเณศ ...... อาย.ุ...........66........... ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี.…250/2..ซอยทองหลอ่...8…  ถนน……....สขุมุวิท 55............. ตําบล/แขวง...........คลองตนั.................... 

อําเภอ/เขต……......วฒันา........................ จงัหวดั……….กรุงเทพฯ........... รหสัไปรษณีย์......10110................... หรือ 

 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ..................... นายปารเมศ เหตระกลู.........  อาย.ุ.........55............. ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี …….…1/4…………………. ถนน .........วิภาวดีรังสติ........... ตําบล/แขวง.....................-..................... 

อําเภอ/เขต……......หลกัสี.่........................ จงัหวดั…......กรุงเทพฯ............  รหสัไปรษณีย์......10210................... หรือ 

 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ...................... นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค....... อาย.ุ.......54......... ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี..52/137 ทาวเวอร์ปาร์ค คอนโดมเินียม ห้อง 29บี..  ซอยสขุมุวทิ 3… ถนนสขุมุวิท…..  ตําบล/แขวง....-…. 

อําเภอ/เขต.............วฒันา.......................  จงัหวดั…......กรุงเทพฯ............. รหสัไปรษณีย์......10110......................... 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามญั   

ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 ในวนัพฤหสับดท่ีี 4 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชมุบริษัทชัน้ M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนน พระราม

ท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

วาระที่ 2:  รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2561 

 (ระเบียบวาระนีเ้ป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง)  
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วาระที่ 3:  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

วาระที่ 4:  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

วาระที่ 5:  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจาํปี 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 แตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือ 

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

1. นายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม   

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

3. นายแพทย์สาธิต กรเณศ 

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

วาระที่ 6:  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

วาระที่ 7:  พิจารณาแต่งตัง้และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่

ถกูต้อง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริง

ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
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วาระที่ 3:  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

วาระที่ 4:  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

วาระที่ 5:  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจาํปี 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 แตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือ 

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

1. นายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม   

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

3. นายแพทย์สาธิต กรเณศ 

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

วาระที่ 6:  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

วาระที่ 7:  พิจารณาแต่งตัง้และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่

ถกูต้อง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริง

ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
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กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ

ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

  ลงช่ือ ……...…………………………………………… ผู้มอบฉนัทะ 

                    (...............................................................) 

  ลงช่ือ ……...………………………………………....... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                   (...............................................................) 

  ลงช่ือ ……...………………………………………....... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                   (...............................................................) 

  ลงช่ือ ……...………………………………………....... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                  (...............................................................) 

 

หมายเหตุ:  

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยก

จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบ

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวนัพฤหสับดท่ีี 4 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชมุบริษัทชัน้ M  

อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150  

หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

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

วาระที่ …………  เร่ือง ……………………………………………………………………………………………………………. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

วาระที่ …………  เร่ือง ……………………………………………………………………………………………………………. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

วาระที่ …………  เร่ือง ……………………………………………………………………………………………………………. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

 

หน้าว่าง
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หน้าว่าง
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ข้อบังคับบริษัท จีเอฟพีท ีจ ำกัด (มหำชน) และ กฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด 
เฉพำะส่วนที่เก่ียวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรออกเสียงลงคะแนน 

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

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามัญเม่ือใดก็
ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึง่มี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชมุไว้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้องจดัให้มี
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 37 ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการท าเป็นหนังสือนัดประชมุระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุ 
พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพื่ออนมุตัิหรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชมุใน
หนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยที่พิมพ์จ าหน่าย ณ ท้องที่ อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทเป็นเวลาติดตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั  

ข้อ 38 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้น
ทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของ จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 
ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมงจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามก าหนดไว้ 
หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป แตถ้่าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใชก่ารเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้น
ร้องขอ ให้นัดประชมุใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลังนีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบ
องค์ประชมุ 

ข้อ 39 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าประธานไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 

ข้อ 40 ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น แตจ่ะมอบฉันทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ 
ในกรณีมอบฉันทะให้ยื่นหนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนก าหนดต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชมุ
ก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ  
ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไมมี่สิทธิออกเสียงในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่จ านวนหุ้นที่ตนถือรวมกบัจ านวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) โดยถือวา่หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง 
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้ รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนเสียงที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกนั เว้นแตผู่้ รับมอบฉันทะจะแถลงต่อ
ที่ประชมุก่อนลงคะแนนวา่ตนจะออกเสียงแทนผู้ซึง่มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบชุื่อผู้ มอบฉันทะและจ านวนหุ้นผู้มอบฉันทะถืออยูด้่วย 

ข้อ 41 มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออก

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

(ค) การท า แก้ไข หรือ เลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจดัการ
ธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

ข้อ 42  กิจการที่ประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท า มีดงันี ้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

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

 

ท่ีอยู ่: อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

โทร : 02 473 8000 โทรสาร : 02 473 8398 

รายละเอียดการเดนิทาง 

เส้นทางที่ 1 : ทางด่วนเฉลิมมหานคร 

ใช้เส้นทางดาวคะนอง-พระรามท่ี 2 เลือกลงพระรามท่ี 2 ชิดซ้ายออกทางคู่ขนาน กลบัรถท่ีสะพานกลบัรถหน้าหมู่บ้าน    

ชิชา ตรงมาจะพบโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล อยูท่างซ้ายมือ เลยมาประมาณ 200 เมตร อาคารจีเอฟพีทีอยูท่าง

ซ้ายมือ 

เส้นทางที่ 2 : ถนนสาทร 

 มาจากถนนสาทร ข้ามสะพานตากสิน ตรงมาเจอสี่แยกตากสิน-ราชพฤกษ์ (ไม่ต้องขึน้สะพาน) เลีย้วซ้าย ตรงมาจน

ผ่านบ๊ิกซี ดาวคะนอง แล้วตรงมาขึน้สะพานข้ามแยกชิดขวาไปทางพระรามท่ี 2 ชิดซ้ายออกทางคู่ขนาน กลบัรถท่ีสะพานกลบัรถ

หน้าหมู่บ้านชิชา ตรงมาจะพบโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล อยู่ทางซ้ายมือ เลยมาประมาณ 200 เมตร อาคาร      

จีเอฟพีทีอยูท่างซ้ายมือ 

เส้นทางที่ 3 : เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS 

 ลงสถานีรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรี หรือวงเวียนใหญ่แล้วสามารถต่อรถประจําทางสาย 76, 105, 169 และ 172 มาลงท่ี

ปา้ยตลาดโอเ๋อ ๋(โพธ์ิทอง) แล้วเดินข้ามสะพานลอยมาท่ีอาคารจีเอฟพีที 

ลงสถานีรถไฟฟ้า BTS ตลาดพลแูล้วสามารถต่อรถประจําทางสาย 68, 101, 147 จากป้ายห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ 

ทา่พระ มาลงท่ีปา้ยตลาดโอเ๋อ ๋(โพธ์ิทอง) แล้วเดินข้ามสะพานลอยมาท่ีอาคารจีเอฟพีที 

เส้นทางที่ 4 : เดินทางด้วยรถประจาํทาง 

รถประจําทางท่ีผา่นอาคารจีเอฟพีที : 17, 68, 76 , 101, 105, 140, 141, 142, 147, 169, 172, 558, 529   
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แผนที่บริษัท จีเอฟพทีี จาํกัด (มหาชน) 

 

ท่ีอยู ่: อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 
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การใช้ QR Code ส าหรับดาวน์โหลด รายงานประจ าปี 2561 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“TSD”) ในฐานะนาย
ทะเบียนหลกัทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ ถือหุ้นและ
รายงานประจ าปีในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ผา่น QR Code ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดขู้อมลูได้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว  

ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูผา่น QR Code (ตามที่ปรากฏในสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2) ตามขัน้ตอน ตอ่ไปนี ้ 

ส าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป)  

1.  เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ  
2.  สแกนที่ QR Code  
3.  หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึน้มาด้านบน ให้กดที่ข้อความนัน้ เพื่อดขู้อมลูประกอบการประชมุ  
หมายเหต:ุ  กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชนั 

(Application) อืน่ ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นตน้ 
 

ส าหรับระบบ Android  

1.  เปิดแอปพลเิคชนั QR CODE READER, Facebook หรือ Line  
ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผา่น Line  
1.1 เข้าไปใน Line แล้วเลอืก add friend (เพิ่มเพื่อน)  
1.2 เลอืก QR Code 
1.3 สแกน QR Code  

2.  สแกน QR Code เพื่อดขู้อมลูประกอบการประชมุ 
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แบบขอรับรายงานประจาํปี 2561 ในแบบรูปเล่ม 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานประจําปี 2561 ท่ีมีข้อมูลตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือหุ้นสามารถ Download ได้จาก QR Code บนหนงัสอืเชิญประชมุท่ีบริษัทฯ ได้แนบและได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันีแ้ล้ว 

   ขอรับรายงานประจําปี 2561 ภาษาไทย 

   ขอรับรายงานประจําปี 2561 ภาษาองักฤษ 

 ทัง้นี ้หากท่านผู้ ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะขอรับในรูปแบบเลม่ สามารถติดต่อมายงับริษัทฯ พร้อมแจ้งช่ือและท่ีอยู่

ของทา่นในการรับเอกสาร เพ่ือบริษัทฯ จะได้จดัสง่เอกสารให้ทา่นตอ่ไป โดยช่องทางในการติดตอ่มีดงันี ้

 โทรศพัท์  :  0 2473 8000 

 โทรสาร  :  0 2473 8398 

 อีเมล์  : cs@gfpt.co.th 

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

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

ท่ีอยู.่................................................................................................................................................................... 

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

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

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