
หนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2563

วันศุกร์ท่ี 3 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุมช้ัน M อาคารจีเอฟพีที

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
312 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
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ที่ GFPT 4/2563 
วนัท่ี 2 มีนาคม 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาด้วย: 1. รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code 
2.  ข้อมลูผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
3.  นิยามกรรมการอิสระ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
4.  ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชมุ การมอบฉนัทะ 
 และข้อมลูกรรมการอิสระ วิธีการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสยีง 
5.  หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.  
6.  ข้อบงัคบับริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
7.  แผนท่ีสถานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. การใช้ QR Code ส าหรับดาวน์โหลด รายงานประจ าปี 2562 

คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัศกุร์ที่      
3 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

ระเบียบวาระที่ 1  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล :  คณะกรรมการบริษัทขอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ปรากฎอยู่ในรายงาน
ประจ าปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: รายงาน
ประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code) 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

การลงมติ : วาระนีไ้ม่มีการลงคะแนนเสียง 

ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 
 31 ธันวาคม 2562 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล :  คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับ
ระยะเวลาบญัชีประจ าปี ณ วนัสิน้สดุรอบบญัชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี
รับอนญุาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นใน
การประชมุสามญัประจ าปี  

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2562 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code 
หมวด “รายงานทางการเงิน” หน้า 167) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชี              
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รับอนญุาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วและได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2562 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต นายนริศ เสาวลกัษณ์สกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
เลขที่ 5369 ในนาม บริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด (AMC) และได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ  

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมเ่กินร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
หลงัหกัเงินส ารองต่างๆ ทกุประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ โดยมีเง่ือนไขว่าการจ่ายเงิน
ปันผลจะขึน้อยู่กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุนของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย รวมทัง้
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 318,308,823.37 บาท หรือ ก าไร
ตอ่หุ้นเทา่กบั 0.25 บาท และไมม่ียอดขาดทนุสะสม ประกอบกบับริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะ
จ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาถึงแผนการลงทนุในโครงการตา่งๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแล้ว 
เห็นว่าบริษัทฯ สมควรที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ ถือหุ้นสามัญจากผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 250,764,200 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 78.78 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่สงูกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดปี 2562 ซึง่ผู้
ได้รับเงินปันผลจะต้องถกูหกัภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย 

ข้อมูลเปรียบเทียบ อัตราการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 - 2562 

การจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 2561 2562 
เงนิปันผล (บาท/หุ้น) 0.25 0.20 
จ านวนเงินปันผลจา่ย (บาท) 313,455,250 250,764,200 
ราคาหุ้น ณ 14 ก.พ. 2562 และ14 ก.พ. 2563 14.20 11.50 
อัตราส่วนเงนิปันผลตอบแทน (%) 1.76% 1.74% 
ก าไรสทุธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ  (ล้านบาท) 386.32 318.31 
อัตราส่วนการจ่ายเงนิปันผล (%) งบเฉพาะกิจการ 81.14% 78.78% 
ก าไรสทุธิ งบการเงินรวมบริษัทและบริษัทยอ่ย (ล้านบาท) 1,037.97 1,195.45 
อัตราส่วนการจ่ายเงนิปันผล (%) งบรวม 30.20% 20.98% 

บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัที่ 10 มีนาคม 2563 (Record Date) และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 เมษายน 2563 
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รับอนญุาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วและได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2562 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต นายนริศ เสาวลกัษณ์สกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
เลขที่ 5369 ในนาม บริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด (AMC) และได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ  

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมเ่กินร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
หลงัหกัเงินส ารองต่างๆ ทกุประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ โดยมีเง่ือนไขว่าการจ่ายเงิน
ปันผลจะขึน้อยู่กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุนของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย รวมทัง้
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 318,308,823.37 บาท หรือ ก าไร
ตอ่หุ้นเทา่กบั 0.25 บาท และไมม่ียอดขาดทนุสะสม ประกอบกบับริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะ
จ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาถึงแผนการลงทนุในโครงการตา่งๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแล้ว 
เห็นว่าบริษัทฯ สมควรที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ ถือหุ้นสามัญจากผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 250,764,200 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 78.78 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่สงูกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดปี 2562 ซึง่ผู้
ได้รับเงินปันผลจะต้องถกูหกัภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย 

ข้อมูลเปรียบเทียบ อัตราการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 - 2562 

การจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 2561 2562 
เงนิปันผล (บาท/หุ้น) 0.25 0.20 
จ านวนเงินปันผลจา่ย (บาท) 313,455,250 250,764,200 
ราคาหุ้น ณ 14 ก.พ. 2562 และ14 ก.พ. 2563 14.20 11.50 
อัตราส่วนเงนิปันผลตอบแทน (%) 1.76% 1.74% 
ก าไรสทุธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ  (ล้านบาท) 386.32 318.31 
อัตราส่วนการจ่ายเงนิปันผล (%) งบเฉพาะกิจการ 81.14% 78.78% 
ก าไรสทุธิ งบการเงินรวมบริษัทและบริษัทยอ่ย (ล้านบาท) 1,037.97 1,195.45 
อัตราส่วนการจ่ายเงนิปันผล (%) งบรวม 30.20% 20.98% 

บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัที่ 10 มีนาคม 2563 (Record Date) และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 เมษายน 2563 
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ทัง้นี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนมุติัจากที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

เน่ืองจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรส ารองตามกฎหมายจ านวนรวม 140,000,000.00 บาท หรือคิดเป็น     
ร้อยละ 10.00 ของทนุจดทะเบียน ซึ่งครบตามจ านวนที่ต้องส ารองไว้ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของ 
บริษัทฯ แล้ว จึงไมม่ีการจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมายจากผลการด าเนินงานปี 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงิน
ปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท 

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจ าปี 2563 

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

ในปี 2563 มีกรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามอตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด มีจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 2) นางสมสิริ อิงโพธ์ิชัย และ       
3) นายปารเมศ เหตระกลู 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้า 
ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัที่ 30 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว
แล้ว พบวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ มายงับริษัทฯ  

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้
เสีย) ได้ด าเนินการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระตามกระบวนการ     
สรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ ตาม
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
ความเช่ียวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ซึ่งไม่มี
กรรมการผู้มีสว่นได้เสียในวาระนี ้ได้เสนอให้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหนง่ตาม
วาระทัง้ 3 ทา่นกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้

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

เนื่องด้วยสภาวะการณ์ในปัจจบุนั ไม่สามารถหาบคุคลที่มีความเหมาะสมในต าแหน่งกรรมการอิสระ
ที่มีความรู้และความเช่ียวชาญเก่ียวกบัอุตสาหกรรมของบริษัทฯ มาทดแทนได้ จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องเสนอให้นายปารเมศ เหตระกูล ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทฯ เกินกว่า 9 ปี
ต่อเนื่องกันกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง (นบัระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งมาแล้ว 15 ปี ซึ่งหากได้รับอนมุตัิ
แตง่ตัง้ให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่ในคราวนีอ้ีก 3 ปีจะเทา่กบั 18 ปี) เนื่องจากนายปารเมศ เหตระกลู 
มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความเช่ือถือได้
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ของงบการเงิน  มีความเข้าใจในธุรกิจ และสามารถท างานร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ รวมถึงมีคณุสมบตัิและทกัษะที่จ าเป็นของคณะกรรมการ 

โดยมีรายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้อมูลของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตัง้ทดแทน
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2   

ความเห็นคณะกรรมการ :   คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ได้กลัน่กรองแล้วเห็นวา่ บคุคลทัง้ 
3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ และนิยาม
กรรมการอิสระ (ส าหรับกรรมการอิสระ: สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยกรรมการอิสระที่ได้เสนอให้กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี  ้ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทัง้ 3 ท่าน ได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมดัระวงั และ
ซื่อสตัย์สจุริต เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้น อีกทัง้ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากวาระทัง้ 3 
ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่ คณะกรรมการสรรหา พิจารณา
คา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการเสนอ ดงันี ้

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

การลงมติ :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล :   คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทได้
ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยค านึงถึงผลงานโดยรวมของ
บริษัทฯ ขนาดธุรกิจ ก าไรสุทธิของบริษัทฯ การขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของ
บริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการตา่งๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั และมีการทบทวน
ทกุปี  

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการได้พิจารณาตาม
หลกัเกณฑ์และความเหมาะสมประการต่างๆ และได้เปรียบเทียบกบัรายงานการส ารวจค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2561 จดัท าโดยสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็นสมควรให้คงไว้
ในอตัราเดิม ตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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ของงบการเงิน  มีความเข้าใจในธุรกิจ และสามารถท างานร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ รวมถึงมีคณุสมบตัิและทกัษะที่จ าเป็นของคณะกรรมการ 

โดยมีรายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้อมูลของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตัง้ทดแทน
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2   

ความเห็นคณะกรรมการ :   คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ได้กลัน่กรองแล้วเห็นวา่ บคุคลทัง้ 
3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ และนิยาม
กรรมการอิสระ (ส าหรับกรรมการอิสระ: สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยกรรมการอิสระที่ได้เสนอให้กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี  ้ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทัง้ 3 ท่าน ได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมดัระวงั และ
ซื่อสตัย์สจุริต เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้น อีกทัง้ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีพ้นจากวาระทัง้ 3 
ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
คา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการเสนอ ดงันี ้

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

การลงมติ :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล :   คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทได้
ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยค านึงถึงผลงานโดยรวมของ
บริษัทฯ ขนาดธุรกิจ ก าไรสุทธิของบริษัทฯ การขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของ
บริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการตา่งๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั และมีการทบทวน
ทกุปี  

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการได้พิจารณาตาม
หลกัเกณฑ์และความเหมาะสมประการต่างๆ และได้เปรียบเทียบกบัรายงานการส ารวจค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2561 จดัท าโดยสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็นสมควรให้คงไว้
ในอตัราเดิม ตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี  2562 ปี 2563 (ปีที่เสนอ) 
1) ค่าตอบแทนรายเดือน   
    - ประธานกรรมการบริษัท 50,000 บาท/คน/เดือน 50,000 บาท/คน/เดือน 
    - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 50,000 บาท/คน/เดือน 50,000 บาท/คน/เดือน 

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 45,000 บาท/คน/เดือน 45,000 บาท/คน/เดือน 
    - กรรมการบริษัท 45,000 บาท/คน/เดือน 45,000 บาท/คน/เดือน 
2) โบนัสประจ าปี 1 เทา่ของคา่ตอบแทนรายเดือน 1 เทา่ของคา่ตอบแทนรายเดือน 
3) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงนิ ไมม่ี ไมม่ี 
เปลี่ยนแปลง  - 

หมายเหต ุ:  ทัง้นี้ให้กรรมการซ่ึงเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ คงได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจ าปีตามอตัราที่กล่าวมาข้างต้นนอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนทีไ่ด้รบัในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และ
ก ากบัดแูลกิจการ โดยค านงึถึงความเหมาะสมในด้านตา่งๆ แล้ว เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ 

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึง
มาประชมุ 

ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 42(5) ซึง่
ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของ
บริษัทฯ  ทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการก าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2563 แล้วเห็นว่า บริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) เป็น
หน่วยงานที่มีความน่าเช่ือถือ มีผลงานดี มีบคุลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ นอกจากนีไ้ด้
พิจารณาจ านวนเงินคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2563 ซึง่มีความเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี จึงได้
ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1) พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี จากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจ านวน 5 บริษัทประจ าปี 2563 โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้
1) นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5369 หรือ 

(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี 
ตัง้แตปี่ 2561) 

2) นางสาวประภาศรี ลลีาสภุา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4664  
(ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย) 
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ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือดงักลา่ว ไมม่ีความสมัพนัธ์ และ/หรือสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ 
บริษัทร่วม บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว จึง
มีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  

ผู้สอบบญัชีที่เสนอให้มีการแต่งตัง้โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีสงักัดส านกังานสอบ
บญัชีเดียวกันกับผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยทัง้ 5 บริษัท และบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (บริษัทร่วม) แต่ไม่ได้เป็นผู้สอบบญัชีของ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (บริษัทร่วม) เนือ่งจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์วิสเซส (ประเทศ
ไทย) เป็นบริษัทในต่างประเทศ และมีสดัส่วนการถือหุ้น 51% ซึ่งมีเง่ือนไขในการพิจารณา
คดัเลอืกผู้สอบบญัชีให้เป็นผู้สอบบญัชีเดียวกนั  

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีความเช่ือมั่นในมาตรฐานการท างานของผู้ สอบบัญชีของบริษัทแมคคีย์ ฟู้ด 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั ที่ผา่นเกณฑ์การคดัเลอืกผู้สอบบญัชีจากกลุม่บริษัทแล้ว วา่จะ
สามารถจดัท างบการเงินของ บริษัทฯ ได้ถกูต้อง เสร็จทนัตามก าหนดเวลา 

2) พิจารณาก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จ านวน 5 บริษัทประจ าปี 2563 เป็น
จ านวนเงินรวม 3,630,000 บาท ซึ่งเท่ากบัค่าสอบบญัชีในปี 2562 (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและ
คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบบญัชีที่ตา่งจงัหวดั) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2562 ปี 2563 
(ปีที่เสนอ) 

คา่สอบบญัชีบริษัทฯ 1,250,000.- 1,200,000.- 
คา่สอบบญัชีบริษัทยอ่ย (5 บริษัท) 2,380,000.- 2,430,000.- 
คา่บริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) - - 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี 3,630,000.- 3,630,000.- 
เปลี่ยนแปลง (%)  - 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณา
กลัน่กรองอยา่งเหมาะสมแล้ว และเห็นวา่ บริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) เป็นหน่วยงานท่ี
มีความน่าเช่ือถือ มีผลงานดี มีบคุลากรท่ีเพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทนมีความ
เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ให้  นายนริศ 
เสาวลกัษณ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 5369 หรือ นางสาวประภาศรี ลลีาสภุา ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาต เลขที่ 4664 จากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจ านวน 5 บริษัทประจ าปี 2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินรวม 3,630,000 บาท ตามที่เสนอ 

การลงมติ :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือดงักลา่ว ไมม่ีความสมัพนัธ์ และ/หรือสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ 
บริษัทร่วม บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว จึง
มีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  

ผู้สอบบญัชีที่เสนอให้มีการแต่งตัง้โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีสงักัดส านกังานสอบ
บญัชีเดียวกันกับผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยทัง้ 5 บริษัท และบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (บริษัทร่วม) แต่ไม่ได้เป็นผู้สอบบญัชีของ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (บริษัทร่วม) เนือ่งจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์วิสเซส (ประเทศ
ไทย) เป็นบริษัทในต่างประเทศ และมีสดัส่วนการถือหุ้น 51% ซึ่งมีเง่ือนไขในการพิจารณา
คดัเลอืกผู้สอบบญัชีให้เป็นผู้สอบบญัชีเดียวกนั  

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีความเช่ือมั่นในมาตรฐานการท างานของผู้ สอบบัญชีของบริษัทแมคคีย์ ฟู้ด 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั ที่ผา่นเกณฑ์การคดัเลอืกผู้สอบบญัชีจากกลุม่บริษัทแล้ว วา่จะ
สามารถจดัท างบการเงินของ บริษัทฯ ได้ถกูต้อง เสร็จทนัตามก าหนดเวลา 

2) พิจารณาก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จ านวน 5 บริษัทประจ าปี 2563 เป็น
จ านวนเงินรวม 3,630,000 บาท ซึ่งเท่ากบัค่าสอบบญัชีในปี 2562 (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและ
คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบบญัชีที่ตา่งจงัหวดั) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2562 ปี 2563 
(ปีที่เสนอ) 

คา่สอบบญัชีบริษัทฯ 1,250,000.- 1,200,000.- 
คา่สอบบญัชีบริษัทยอ่ย (5 บริษัท) 2,380,000.- 2,430,000.- 
คา่บริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) - - 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี 3,630,000.- 3,630,000.- 
เปลี่ยนแปลง (%)  - 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณา
กลัน่กรองอยา่งเหมาะสมแล้ว และเห็นวา่ บริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) เป็นหน่วยงานท่ี
มีความน่าเช่ือถือ มีผลงานดี มีบคุลากรท่ีเพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทนมีความ
เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ให้  นายนริศ 
เสาวลกัษณ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 5369 หรือ นางสาวประภาศรี ลลีาสภุา ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาต เลขที่ 4664 จากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจ านวน 5 บริษัทประจ าปี 2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินรวม 3,630,000 บาท ตามที่เสนอ 

การลงมติ :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

           

        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 
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ระเบียบวาระที่ 7  ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นหรือกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ตามรายช่ือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ระบไุว้ในค าชีแ้จงวธีิการมอบฉนัทะ (สิง่ที่สง่มาด้วย 4) เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วม
ประชุมแทนได้โดยการกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะตามที่แนบมาพร้อมกันนี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และ
ประธานกรรมการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนเป็นผู้ รับหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 7.30 น. และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึน้ โปรดน าเอกสารและหลกัฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่สง่มาด้วย 4 และ 5 (ถ้ามี) มา
แสดงเพื่อลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับลงทะเบียนในกรณีท่ีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง 
หรือไม่เป็นไปตามเง่ือนไข และบริษัทฯ จะด าเนินการประชมุตามข้อบงัคบับริษัทฯ และกฎหมายบริษัทมหาชนตามรายละเอียดใน
สิง่ที่สง่มาด้วย 6 

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

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ ตาม วนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น 

                                                                                                                        ขอแสดงความนบัถือ 
                       บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 

       
                                                   
 

      (นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม) 
                                                            ประธานกรรมการบริษัท 
 
 
หมายเหต ุ 1. บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 และผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัองัคารท่ี 10 มีนาคม 2563 

(Record Date) ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แนน่อนจนกว่าจะไดร้ับการอนมุติัจากทีป่ระชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

 2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ ฉบบันี ้พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชมุและแบบฟอร์ม
หนงัสือมอบฉนัทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.gfpt.co.th/ir_shareholders_meeting.php?lang=th) 

  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและ
แตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

 3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท
ลว่งหน้า ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 ท่ีผ่านมา เม่ือพ้นก าหนดระยะเวลาดงักลา่วแล้ว พบว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชมุ หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการ หรือสง่ค าถามลว่งหน้า ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 แตอ่ย่างใด 

http://www.gfpt.co.th/ir/th/datafile/2563/AGM2020ProxyA_TH.pdf
http://www.gfpt.co.th/ir/th/datafile/2520/AGM2020ProxyC_TH.pdf
http://www.gfpt.co.th/ir/th/datafile/2563/AGM2020ProxyC_TH.pdf
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
ชื่อและชื่อสกุล  : นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการบริษัท (กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่) 

อายุ : 68 ปี  

สัญชาติ : ไทย  

การศึกษา  : แพทยศาสตร์บณัฑิต วฒุิบตัรจกัษุแพทย์  
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004 

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

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

ประสบการณ์การท างาน                    : 
/ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

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

บจก. จีพ ีบรีดดิง้  
2. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการ  

บจก. ฟาร์มกรุงไทย  
3. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการ  

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

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

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการบริษัท (กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่) 

อายุ : 68 ปี  

สัญชาติ : ไทย  

การศึกษา  : แพทยศาสตร์บณัฑิต วฒุิบตัรจกัษุแพทย์  
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004 

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

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

ประสบการณ์การท างาน                    : 
/ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

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

บจก. จีพ ีบรีดดิง้  
2. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการ  

บจก. ฟาร์มกรุงไทย  
3. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการ  

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

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

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

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562  
- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 1 ครัง้ (100%)  
-  การประชมุคณะกรรมการบริษัท 9 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 9 ครัง้ (100%) 
- การประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน 2 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 2 ครัง้ (100%) 
 และก ากบัดแูลกิจการ  
- การประชมุคณะกรรมการบริหาร 12 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 12 ครัง้ (100%) 

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

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 14 แหง่ 

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

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ   : ไมม่ี 

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด   :   ไมม่ี 
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ชื่อและชื่อสกุล  : นางสมสิริ อิงโพธ์ิชัย 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการบริษัท (กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่) 

อายุ : 72 ปี   

สัญชาติ : ไทย  

การศึกษา  : ประถมศกึษา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น 17/2004 

ต าแหน่งปัจจุบันใน GFPT : กรรมการบริษัท 
  กรรมการบริหาร 

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

ประสบการณ์การท างาน                    : 
/ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ ากดั 
1. กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายบญัชี-การเงิน  

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

ความรู้ความช านาญ :  เป็นผู้ทรงคณุวฒุิด้าน บญัชีและการเงิน การบริหารจดัการ และมีประสบการณ์การ
ท างานในอตุสาหกรรมเกษตรมากกวา่ 40 ปี 

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

ชื่อและชื่อสกุล  : นางสมสิริ อิงโพธ์ิชัย 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการบริษัท (กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่) 

อายุ : 72 ปี  

สัญชาติ : ไทย  

การศึกษา  : ประถมศกึษา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น 17/2004 

ต าแหน่งปัจจุบันใน GFPT : กรรมการบริษัท 
  กรรมการบริหาร 

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

ประสบการณ์การท างาน                    : 
/ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ ากดั 
1. กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายบญัชี-การเงิน  

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

ความรู้ความช านาญ :  เป็นผู้ทรงคณุวฒุิด้าน บญัชีและการเงิน การบริหารจดัการ และมีประสบการณ์การ
ท างานในอตุสาหกรรมเกษตรมากกวา่ 40 ปี 

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562  
- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 1 ครัง้ (100%)  
-  การประชมุคณะกรรมการบริษัท 9 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 9 ครัง้ (100%) 
- การประชมุคณะกรรมการบริหาร 12 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 12 ครัง้ (100%) 

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

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 7 แหง่ 

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

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

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ   : ไมม่ี 

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด   :   ไมม่ี 
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ชื่อและชื่อสกุล  : นายปารเมศ  เหตระกูล 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ (กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่) 

อายุ : 56 ปี 

สัญชาติ : ไทย  

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น 43/2005 

ต าแหน่งปัจจุบนัใน GFPT : กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ  
  กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

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

ประสบการณ์การท างาน                  : 
/ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

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

ความรู้ความช านาญ :  เป็นผู้ ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน และมีประสบการณ์ด้านการเงินเพียงพอที่จะ
สามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความเช่ือถือได้ของงบการเงิน 

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

ชื่อและชื่อสกุล  : นายปารเมศ  เหตระกูล 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ (กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่) 

อายุ : 56 ปี 

สัญชาติ : ไทย  

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น 43/2005 

ต าแหน่งปัจจุบนัใน GFPT : กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ  
  กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

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

ประสบการณ์การท างาน                  : 
/ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

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

ความรู้ความช านาญ :  เป็นผู้ ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน และมีประสบการณ์ด้านการเงินเพียงพอที่จะ
สามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความเช่ือถือได้ของงบการเงิน 

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562  
- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 1 ครัง้ (100%) 
-  การประชมุคณะกรรมการบริษัท 8 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 9 ครัง้ (88.88%)  
-  การประชมุคณะกรรมการตรวบสอบ 4 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 4 ครัง้ (100%) 
-  การประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน 
 และก ากบัดแูลกิจการ 

2 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 2 ครัง้ (100%) 

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

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 4 แหง่ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไมม่ ี

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ   : ไมม่ี 

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด   :    ไมม่ี 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 

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

เงินเดือนประจ า 
ไม่เป็น 

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

ไม่เป็น 

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

ไม่ม ี
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นิยามกรรมการอิสระ ของ บริษัท จีเอฟพทีี จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ได้พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ต้องมีคณุสมบตัติามท่ีก 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 หรือนิตบิคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกบับริษัทฯ ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการอิสระไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

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

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

5. ไม่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกบับริษัทฯ 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 ซึง่ได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วยทัง้ในปัจจุบนัและก่อนได้รับการแต่ง ตัง้เป็น
กรรมการอิสระไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

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

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

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



สิ่งที่สง่มาด้วย 3 | เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4 

นิยามกรรมการอิสระ ของ บริษัท จีเอฟพทีี จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ได้พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ต้องมีคณุสมบตัติามท่ีก 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 หรือนิตบิคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกบับริษัทฯ ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการอิสระไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

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

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

5. ไม่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกบับริษัทฯ 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 ซึง่ได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วยทัง้ในปัจจุบนัและก่อนได้รับการแต่ง ตัง้เป็น
กรรมการอิสระไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

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

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

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

ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2563 
บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน) 

วันที่ 3 เมษำยน 2563 

กำรลงทะเบียนและกำรแสดงเอกสำรก่อนเข้ำประชุม 
บริษัทฯ จะเร่ิมเปิดรับลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป และใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกและ
รวดเร็ว ดงันัน้ จึงขอให้ผู้ เข้าประชมุแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีต้อ่พนกังานลงทะเบียน 

เอกสำรที่ใช้ในกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำประชุม (แล้วแต่กรณี) 

1. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ 
1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง  

เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน  
บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือ หนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ)  

1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
(1) หนงัสือมอบฉนัทะ (แนะน าให้ใช้แบบ ข.) ซึง่ได้กรอกข้อความอย่างถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ

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

รับรองส าเนาถกูต้อง 
(3) เอกสารของผู้ รับมอบฉนัทะที่สว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1  

2. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล  
2.1 กรณีผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

(1) เอกสารของผู้มีอ านาจลงนามแทนที่สว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1  
(2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นที่ออกโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ 

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

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

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

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

(3) ส าเนาเอกสารผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลที่สว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

(4) เอกสารผู้ รับมอบฉนัทะที่สว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 

2.3 กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคลมอบฉนัทะให้กบั Custodian  
(1) หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ (ผู้มีอ านาจลงนาม

ของนิติบคุคลพร้อมประทบัตราส าคญั [ถ้ามี]) และ ผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
(2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลง

นามแทนนิติบคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท า
การแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(3) ส าเนาเอกสารผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลที่สว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

(4) หนงัสอืยืนยนัการได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ Custodian 
(5) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี 

และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลของ  Custodian หรือผู้ รับมอบอ านาจ 
(กรณีมีหนงัสอืมอบอ านาจก าหนดให้ผู้ รับมอบอ านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารดงักลา่วได้) 

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

(7) เอกสารผู้ รับมอบฉนัทะที่สว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 
(8) ในกรณีที่เอกสารต้นฉบบัไมไ่ด้เป็นภาษาองักฤษ เอกสารนัน้จะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษพร้อมรับรอง Notary 

Public เพื่อยืนยนัความถกูต้อง   
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บคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(3) ส าเนาเอกสารผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลที่สว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

(4) เอกสารผู้ รับมอบฉนัทะที่สว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 

2.3 กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคลมอบฉนัทะให้กบั Custodian  
(1) หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ (ผู้มีอ านาจลงนาม

ของนิติบคุคลพร้อมประทบัตราส าคญั [ถ้ามี]) และ ผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
(2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลง

นามแทนนิติบคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท า
การแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(3) ส าเนาเอกสารผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลที่สว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

(4) หนงัสอืยืนยนัการได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ Custodian 
(5) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี 

และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลของ  Custodian หรือผู้ รับมอบอ านาจ 
(กรณีมีหนงัสอืมอบอ านาจก าหนดให้ผู้ รับมอบอ านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารดงักลา่วได้) 

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

(7) เอกสารผู้ รับมอบฉนัทะที่สว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 
(8) ในกรณีที่เอกสารต้นฉบบัไมไ่ด้เป็นภาษาองักฤษ เอกสารนัน้จะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษพร้อมรับรอง Notary 

Public เพื่อยืนยนัความถกูต้อง   
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กำรมอบฉันทะและข้อมูลกรรมกำรอิสระ 

หนังสือมอบฉันทะ 

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

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

 และดแูลหุ้น 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชมุแทน หรือกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ เป็นผู้ รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแทน โดยเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะ
เพียงแบบเดียว ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอแนะน าให้ใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียง
ลงคะแนนได้อยา่งชดัเจน และกรอกข้อความแล้วจดัสง่มายงับริษัทฯ ก่อนการประชมุ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะแบบทัว่ไปสามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถเลือกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ได้โดย
สามารถ download ได้ที่ website: http://www.gfpt.co.th/ir_shareholders_meeting.php?lang=th 

 

กำรมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

รายช่ือกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะมีดงันี ้ 

1. นพ.สำธิต กรเณศ  
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อาย ุ67 ปี  
อยูบ้่านเลขท่ี 250/2 ซอยทองหลอ่ 8 ถนนสขุมุวิท 55 แขวงคลองตนั เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

2. นำยปำรเมศ เหตระกูล  
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อาย ุ56 ปี  
อยูบ้่านเลขท่ี 1/4 ถนนวิภาวดีรังสติ เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 

3. นำยธนำธิป พิเชษฐวณิชย์โชค  
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อาย ุ55 ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี 52/137 ทาวเวอร์ปาร์ค คอนโดมิเนียม ห้อง 29บี ซอยสขุมุวิท 3 ถนนสขุมุวิท เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

ในกรณีท่ีท่านมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระบุคคลใดบคุคลหนึ่งดงักลา่วข้างต้น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อ
ด าเนินการแล้ว โปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะกลบัมายงับริษัทฯ ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชมุ 
  



สิ่งที่สง่มาด้วย 4 

หน้า 4 / 8 
 

ข้อมูลของกรรมกำรท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

 

ชื่อ – นำมสกุล 
ประเภทกรรมกำร 

นพ.สำธิต กรเณศ 
กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการ 

อำยุ 67 ปี 
สัญชำต ิ ไทย 
กำรศึกษำ วทบ.พบ.วฒุิบตัรศลัยกรรมทัว่ไปและศลัยกรรมเด็ก มหาวิทยาลยัมหิดล 
กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น14/2004 

หลกัสตูร Audit Committee Program รุ่น 31/2010 
จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 25 มิถนุายน 2541 – ปัจจบุนั (22 ปี) 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน/ 
ต ำแหน่งงำนอื่นในปัจจุบนั 

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

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขนั หรือ  
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจเกี่ยวกับกำรเกษตร 

ไมม่ี 

กำรถอืหุ้นในบริษัทฯ ไมม่ี 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัว ไมม่ี 
สัดส่วนของจ ำนวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด ไมม่ี 
ข้อพพิำททำงกฎหมำยที่เป็นคดีอำญำในศำลที่
ไม่ใช่คดีลหุโทษ 

ไมม่ี 

กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2562 เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 1 / 1 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 9 / 9 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน  
และก ากบัดแูลกิจการ 2 / 2 ครัง้ 

ผลงำนในระหว่ำงด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร มีบทบาทส าคัญในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบในการก ากับดูแล
กรรมการและฝ่ายจดัการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

กำรมีส่วนได้ส่วนเสียในวำระที่พิจำรณำในครัง้นี ้ วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
กำรมีส่วนได้เสียพิเศษในวำระพิจำรณำอื่นๆ ไมม่ี 
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ข้อมูลของกรรมกำรท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

ชื่อ – นำมสกุล 
ประเภทกรรมกำร 

นำยปำรเมศ เหตระกลู 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน  
และก ากบัดแูลกิจการ 

อำยุ 
สัญชำต ิ

56 ปี 
ไทย 

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

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น 43/2005 
จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 1 กรกฎาคม 2548 – ปัจจบุนั (15 ปี) 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน/ 
ต ำแหน่งงำนอื่นในปัจจุบนั 

กรรมการ บจก. ดีเอ็นบรอดคาสท์ 
กรรมการ บจก. ประชมุช่าง  
กรรมการ บจก. อะกริยเูนี่ยน 
กรรมการ บจก. ปิยะดาแมนชัน่ 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี่ 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขนั หรือ 
เกี่ยวเน่ือง กับธุรกจิเกี่ยวกับกำรเกษตร 

ไมมี่ 

กำรถอืหุ้นในบริษัทฯ 50,000 หุ้น  
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัว ไมมี่ 
สัดส่วนของจ ำนวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด คิดเป็น 0.004% ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
ข้อพพิำททำงกฎหมำยที่เป็นคดีอำญำในศำลที่
ไม่ใช่คดีลหุโทษ 

ไมมี่ 

กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2562 เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 1 / 1 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 8 / 9 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน  
และก ากบัดแูลกิจการ 2 / 2 ครัง้ 

ผลงำนในระหว่ำงด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร มีบทบาทส าคญัในฐานะกรรมการตรวจสอบในการก ากบัดูแลกรรมการและฝ่าย
จดัการให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและสอดคล้องตามหลกัธรรมาภิบาล 

กำรมีส่วนได้ส่วนเสียในวำระที่พิจำรณำในครัง้นี ้ วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
กำรมีส่วนได้เสียพิเศษในวำระพิจำรณำอื่นๆ วาระท่ี 4 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  

 ประจ าปี 2563 
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ข้อมูลของกรรมกำรท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

ชื่อ – นำมสกุล 
ประเภทกรรมกำร 

นำยปำรเมศ เหตระกลู 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน  
และก ากบัดแูลกิจการ 

อำยุ 
สัญชำต ิ

56 ปี 
ไทย 

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

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น 43/2005 
จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 1 กรกฎาคม 2548 – ปัจจบุนั (15 ปี) 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน/ 
ต ำแหน่งงำนอื่นในปัจจุบนั 

กรรมการ บจก. ดีเอ็นบรอดคาสท์ 
กรรมการ บจก. ประชมุช่าง  
กรรมการ บจก. อะกริยเูนี่ยน 
กรรมการ บจก. ปิยะดาแมนชัน่ 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขนั หรือ 
เกี่ยวเน่ือง กับธุรกจิเกี่ยวกับกำรเกษตร 

ไมม่ี 

กำรถอืหุ้นในบริษัทฯ 50,000 หุ้น  
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัว ไมม่ี 
สัดส่วนของจ ำนวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด คิดเป็น 0.004% ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
ข้อพพิำททำงกฎหมำยที่เป็นคดีอำญำในศำลที่
ไม่ใช่คดีลหุโทษ 

ไมม่ี 

กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2562 เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 1 / 1 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 8 / 9 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน  
และก ากบัดแูลกิจการ 2 / 2 ครัง้ 

ผลงำนในระหว่ำงด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร มีบทบาทส าคญัในฐานะกรรมการตรวจสอบในการก ากบัดูแลกรรมการและฝ่าย
จดัการให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและสอดคล้องตามหลกัธรรมาภิบาล 

กำรมีส่วนได้ส่วนเสียในวำระที่พิจำรณำในครัง้นี ้ วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
กำรมีส่วนได้เสียพิเศษในวำระพิจำรณำอื่นๆ วาระท่ี 4 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  

 ประจ าปี 2563 
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ข้อมูลของกรรมกำรท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
ชื่อ – นำมสกุล 
ประเภทกรรมกำร 
 
 

นำยธนำธิป พิเชษฐวณิชย์โชค 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน  
และก ากบัดแูลกิจการ 

อำยุ 
สัญชำติ 

55 ปี 
ไทย 

กำรศึกษำ ปริญญาโทกฎหมาย University of Pennsylvania 
ปริญญาโทกฎหมาย Southern Methodist University 
ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น 78/2009 
จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 1 กรกฎาคม 2551 – ปัจจบุนั (12 ปี) 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน/ 
ต ำแหน่งงำนอื่นในปัจจุบัน 

กรรมการ บจก. ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขนั หรือ  
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจเกี่ยวกับกำรเกษตร 

ไมม่ี 

กำรถอืหุ้นในบริษัทฯ ไมม่ี  
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัว ไมม่ี 
สัดส่วนของจ ำนวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด ไมม่ี 
ข้อพิพำททำงกฎหมำยที่ เป็นคดีอำญำในศำลที่
ไม่ใช่คดีลหุโทษ 

ไมม่ี 

กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2562 เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 1 / 1 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 7 / 9 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 3 / 4 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการ 2 / 2 ครัง้ 

ผลงำนในระหว่ำงด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร มีบทบาทส าคญัในฐานะกรรมการตรวจสอบในการก ากบัดแูลกรรมการและฝ่าย
จดัการให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและสอดคล้องตามหลกัธรรมาภิบาล 

กำรมีส่วนได้ส่วนเสียในวำระที่พิจำรณำในครัง้นี ้ วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
กำรมีส่วนได้เสียพิเศษในวำระพิจำรณำอื่นๆ ไมม่ี 
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ขัน้ตอนกำรเข้ำประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น  

  ผู้ ถือหุ้น บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 

มาด้วยตนเอง  
(บคุคลธรรมดา / นิติบคุคล) 

ผู้รับมอบฉันทะ 
(บคุคลธรรมดา / นิติบคุคล / Custodian) 

 

โต๊ะลงทะเบียน จดุที่ 1 
ตรวจเอกสาร 

 

โต๊ะลงทะเบียน จดุที่ 2 
ตรวจหนงัสอืมอบฉนัทะ และตรวจเอกสาร 

 

รับอาหารวา่ง 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

เข้าห้องประชมุ 

รับบตัรลงคะแนน 

เจ้าหน้าที่เก็บบตัร 
ลงคะแนน / สรุปผลลงคะแนน 

ประธานกลา่วสรุปผลลงคะแนนตอ่ที่ประชมุ 

กรณีที่มีผู้ ต้องการออกเสยีง  
“ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง”  

ในวาระนัน้ ๆ ให้ยกมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

เร่ิมประชมุตามล าดบัระเบียบวาระ 

ประธานเปิดประชมุ (9.30) 



สิ่งที่สง่มาด้วย 4 

หน้า 8 / 8 
 

กำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง  

ประธานท่ีประชมุ หรือบคุคลท่ีประธานที่ประชุมมอบหมาย จะแจ้งวิธีการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสยีงให้
ที่ประชมุทราบก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ 

1. กำรออกเสียงลงคะแนน 
1.1 การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานที่ประชมุจะสอบถามที่ประชุมวา่ มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใด ไมเ่ห็นด้วย

หรือ งดออกเสยีง โปรดยกมือขึน้ 
• หากมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท า

เคร่ืองหมายในช่องไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงในบตัรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชมุ และสง่บตัร
ลงคะแนนดงักลา่วให้เจ้าหน้าที่ ทัง้นี ้จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ออกเสยีงเห็นด้วย  

• หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะยกมือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ถือวา่ที่ประชมุมีมติเอกฉนัท์เห็นด้วยตามที่
ประธานฯ เสนอในที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

1.2 กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุมแทนและผู้ ถือหุ้นได้ท าเคร่ืองหมายในช่องเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสยีงในหนงัสอืมอบฉนัทะในวาระใดๆ ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์แล้ว บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงตามที่ผู้ ถือหุ้น
ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วไปบนัทึกรวบรวมไว้ลว่งหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่แจกบตัรลงคะแนนในวาระใดที่ผู้ ถือ
หุ้นได้ท าเคร่ืองหมายดงักลา่วไว้แล้วในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

2. กำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง 
2.1 บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนบัคะแนนเสยีง 

2.2 นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง 

2.3 การนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระจะแบง่ออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 
• วาระที่ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 

107 (1) พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535)  
• วาระที่ต้องผ่านมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

(ตามมาตรา 90 วรรคสอง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535)  
• วาระที่ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

2.4 กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนในบตัรลงคะแนนไม่ตรงตามหนงัสือมอบฉนัทะ บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงตาม
หนงัสอืมอบฉนัทะที่บริษัทฯ ได้บนัทกึไว้ลว่งหน้า 

2.5 ประธานที่ประชุมหรือบคุคลที่ประธานที่ประชมุมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
หลงัจากการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระสิน้สดุลง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แนะน ำให้ใช้) 

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

(1) ข้าพเจ้า............................................................................................................... สญัชาติ.................................................... 
อยูบ้่านเลขท่ี.................................................. ถนน.....................................................  ต าบล/แขวง.............................................. 
อ าเภอ/เขต..................................................... จงัหวดั.................................................. รหสัไปรษณีย์............................................ 

(2) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม..................................... หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั....................................... เสยีง  ดงันี ้
 หุ้นสามญั........................................................ หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................................. เสยีง 
 หุ้นบริุมสทิธิ.....................................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................................. เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
  (1) ......................................................................................................... อาย.ุ.......................... ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี............................................ ถนน.......................................  ต าบล/แขวง............................................. 
อ าเภอ/เขต............................................... จงัหวดั...................................  รหสัไปรษณีย์.................................. หรือ 

 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ....................  นำยแพทย์สำธิต กรเณศ ...... อาย.ุ...........67........... ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี.…250/2..ซอยทองหลอ่...8…  ถนน……....สขุมุวิท 55............. ต าบล/แขวง...........คลองตนั.................... 
อ าเภอ/เขต……......วฒันา........................ จงัหวดั……….กรุงเทพฯ........... รหสัไปรษณีย์......10110................... หรือ 

 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ..................... นำยปำรเมศ เหตระกลู.........  อาย.ุ.........56............. ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี …….…1/4…………………. ถนน .........วิภาวดีรังสติ........... ต าบล/แขวง.....................-..................... 
อ าเภอ/เขต……......หลกัสี.่........................ จงัหวดั…......กรุงเทพฯ............  รหสัไปรษณีย์......10210................... หรือ 

 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ...................... นำยธนำธิป พิเชษฐวณิชย์โชค....... อาย.ุ.......55......... ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี..52/137 ทาวเวอร์ปาร์ค คอนโดมเินียม ห้อง 29บี..  ซอยสขุมุวิท 3… ถนนสขุมุวิท…..  ต าบล/แขวง....-…. 
อ าเภอ/เขต.............วฒันา.......................  จงัหวดั…......กรุงเทพฯ............. รหสัไปรษณีย์......10110......................... 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามญั   
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัศกุร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทชัน้ M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนน พระรามที่ 2 
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
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กำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง  

ประธานท่ีประชมุ หรือบคุคลท่ีประธานที่ประชุมมอบหมาย จะแจ้งวิธีการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสยีงให้
ที่ประชมุทราบก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ 

1. กำรออกเสียงลงคะแนน 
1.1 การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานที่ประชมุจะสอบถามที่ประชุมวา่ มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใด ไมเ่ห็นด้วย

หรือ งดออกเสยีง โปรดยกมือขึน้ 
• หากมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท า

เคร่ืองหมายในช่องไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงในบตัรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชมุ และสง่บตัร
ลงคะแนนดงักลา่วให้เจ้าหน้าที่ ทัง้นี ้จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ออกเสยีงเห็นด้วย  

• หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะยกมือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ถือวา่ที่ประชมุมีมติเอกฉนัท์เห็นด้วยตามที่
ประธานฯ เสนอในที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

1.2 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุมแทนและผู้ ถือหุ้นได้ท าเคร่ืองหมายในช่องเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสยีงในหนงัสอืมอบฉนัทะในวาระใดๆ ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์แล้ว บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงตามที่ผู้ ถือหุ้น
ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วไปบนัทึกรวบรวมไว้ลว่งหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่แจกบตัรลงคะแนนในวาระใดที่ผู้ ถือ
หุ้นได้ท าเคร่ืองหมายดงักลา่วไว้แล้วในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

2. กำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง 
2.1 บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนบัคะแนนเสยีง 

2.2 นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง 

2.3 การนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระจะแบง่ออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 
• วาระที่ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 

107 (1) พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535)  
• วาระที่ต้องผ่านมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

(ตามมาตรา 90 วรรคสอง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535)  
• วาระที่ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

2.4 กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนในบตัรลงคะแนนไม่ตรงตามหนงัสือมอบฉนัทะ บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงตาม
หนงัสอืมอบฉนัทะที่บริษัทฯ ได้บนัทกึไว้ลว่งหน้า 

2.5 ประธานที่ประชุมหรือบคุคลที่ประธานที่ประชมุมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
หลงัจากการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระสิน้สดุลง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แนะน ำให้ใช้) 

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

(1) ข้าพเจ้า............................................................................................................... สญัชาติ.................................................... 
อยูบ้่านเลขท่ี.................................................. ถนน.....................................................  ต าบล/แขวง.............................................. 
อ าเภอ/เขต..................................................... จงัหวดั.................................................. รหสัไปรษณีย์............................................ 

(2) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม..................................... หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั....................................... เสยีง  ดงันี ้
 หุ้นสามญั........................................................ หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................................. เสยีง 
 หุ้นบริุมสทิธิ.....................................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................................. เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
  (1) ......................................................................................................... อาย.ุ.......................... ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี............................................ ถนน.......................................  ต าบล/แขวง............................................. 
อ าเภอ/เขต............................................... จงัหวดั...................................  รหสัไปรษณีย์.................................. หรือ 

 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ....................  นำยแพทย์สำธิต กรเณศ ...... อาย.ุ...........67........... ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี.…250/2..ซอยทองหลอ่...8…  ถนน……....สขุมุวิท 55............. ต าบล/แขวง...........คลองตนั.................... 
อ าเภอ/เขต……......วฒันา........................ จงัหวดั……….กรุงเทพฯ........... รหสัไปรษณีย์......10110................... หรือ 

 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ..................... นำยปำรเมศ เหตระกลู.........  อาย.ุ.........56............. ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี …….…1/4…………………. ถนน .........วิภาวดีรังสติ........... ต าบล/แขวง.....................-..................... 
อ าเภอ/เขต……......หลกัสี.่........................ จงัหวดั…......กรุงเทพฯ............  รหสัไปรษณีย์......10210................... หรือ 

 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ...................... นำยธนำธิป พิเชษฐวณิชย์โชค....... อาย.ุ.......55......... ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี..52/137 ทาวเวอร์ปาร์ค คอนโดมเินียม ห้อง 29บี..  ซอยสขุมุวิท 3… ถนนสขุมุวิท…..  ต าบล/แขวง....-…. 
อ าเภอ/เขต.............วฒันา.......................  จงัหวดั…......กรุงเทพฯ............. รหสัไปรษณีย์......10110......................... 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามญั   
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัศกุร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทชัน้ M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนน พระรามที่ 2 
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วำระที่ 1:  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปี 2562 
 (ระเบียบวาระนีเ้ป็นเร่ืองเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสยีง)  

วำระที่ 2:  พิจำรณำอนุมตัิงบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

วำระที่ 3:  พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

วำระที่ 4:  พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระประจ ำปี 2563 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 แตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือ 
 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้
1. นำยแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม 

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
2. นำงสมสิริ อิงโพธ์ิชัย   

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
3. นำยปำรเมศ เหตระกูล 

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

วำระที่ 5:  พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

วำระที่ 6:  พิจำรณำแต่งตัง้และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2563 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วำระที่ 1:  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปี 2562 
 (ระเบียบวาระนีเ้ป็นเร่ืองเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสยีง)  

วำระที่ 2:  พิจำรณำอนุมตัิงบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

วำระที่ 3:  พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

วำระที่ 4:  พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระประจ ำปี 2563 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 แตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือ 
 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้
1. นำยแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม 

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
2. นำงสมสิริ อิงโพธ์ิชัย   

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
3. นำยปำรเมศ เหตระกูล 

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

วำระที่ 5:  พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

วำระที่ 6:  พิจำรณำแต่งตัง้และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2563 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่
ถกูต้อง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
  ลงช่ือ ……...…………………………………………… ผู้มอบฉนัทะ 
                    (...............................................................) 
  ลงช่ือ ……...………………………………………....... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                   (...............................................................) 
  ลงช่ือ ……...………………………………………....... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                   (...............................................................) 
  ลงช่ือ ……...………………………………………....... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                  (...............................................................) 
 
หมำยเหตุ:  
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยก

จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบ

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
  



หน้าว่าง
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัศกุร์ที ่3 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชมุบริษัทชัน้ M  
อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150  
หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

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

วำระที่ …………  เร่ือง ……………………………………………………………………………………………………………. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

วำระที่ …………  เร่ือง ……………………………………………………………………………………………………………. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

วำระที่ …………  เร่ือง ……………………………………………………………………………………………………………. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
 



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 ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามัญเม่ือใดก็
ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่มี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ชดัเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี  ้คณะกรรมการต้องจัดให้มี
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 37 ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการท าเป็นหนังสือนดัประชมุระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุ 
พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนัดประชมุใน
หนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยที่พิมพ์จ าหน่าย ณ ท้องที่ อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทเป็นเวลาติดตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั  
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เลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 

ข้อ 40 ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น แตจ่ะมอบฉันทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ 
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ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือวา่ผู้ รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเทา่กบัจ านวนเสียงที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกนั เว้นแตผู่้ รับมอบฉันทะจะแถลงต่อ
ที่ประชมุก่อนลงคะแนนวา่ตนจะออกเสียงแทนผู้ซึง่มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบชุื่อผู้ มอบฉันทะและจ านวนหุ้นผู้มอบฉันทะถืออยูด้่วย 

ข้อ 41 มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 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 การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการ
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  



  สิ่งทีส่ง่มาด้วย 7 

แผนที่บริษัท จีเอฟพทีี จ ำกัด (มหำชน) 

 

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

รำยละเอียดกำรเดนิทำง 

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

ชิชา ตรงมาจะพบโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล อยูท่างซ้ายมือ เลยมาประมาณ 200 เมตร อาคารจีเอฟพีทีอยูท่าง
ซ้ายมือ 

เส้นทำงที่ 2 : ถนนสำทร 
 มาจากถนนสาทร ข้ามสะพานตากสิน ตรงมาเจอสี่แยกตากสิน-ราชพฤกษ์ (ไม่ต้องขึน้สะพาน) เลีย้วซ้าย ตรงมาจน
ผ่านบิ๊กซี ดาวคะนอง แล้วตรงมาขึน้สะพานข้ามแยกชิดขวาไปทางพระรามที่ 2 ชิดซ้ายออกทางคู่ขนาน กลบัรถที่สะพานกลบัรถ
หน้าหมู่บ้านชิชา ตรงมาจะพบโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล อยู่ทางซ้ายมือ เลยมาประมาณ 200 เมตร อาคาร      
จีเอฟพีทีอยูท่างซ้ายมือ 

เส้นทำงที่ 3 : เดินทำงด้วยรถไฟฟ้ำ BTS 
 ลงสถานีรถไฟฟา้ BTS วงเวียนใหญ่ ทางออก 2 หรือ 4 แล้วสามารถตอ่รถประจ าทางสาย 76, 105, 169 และ 172 มาลง
ที่ปา้ยตลาดโอเ๋อ ๋(โพธ์ิทอง) แล้วเดินข้ามสะพานลอยมาที่อาคารจีเอฟพีที 

ลงสถานีรถไฟฟ้า BTS ตลาดพลู ทางออก 4 แล้วสามารถต่อรถประจ าทางสาย 68, 101, 147 จากป้ายหน้า
ห้างสรรพสนิค้าเดอะมอลล์ ทา่พระ มาลงท่ีปา้ยตลาดโอเ๋อ ๋(โพธ์ิทอง) แล้วเดินข้ามสะพานลอยมาท่ีอาคารจีเอฟพีที 

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

หมายเหต:ุ เนื่องจากการจราจรหนาแนน่ โปรดเผ่ือเวลาเดินทางอยา่งน้อยหนึง่ชัว่โมง  
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การใช้ QR Code ส าหรับดาวน์โหลด รายงานประจ าปี 2562 

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

ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูผา่น QR Code (ตามที่ปรากฏในสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1) 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 
 



หน้าว่าง



แบบขอรับรายงานประจ าปี 2562 ในแบบรูปเล่ม 

เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานประจ าปี 2562 ท่ีมีข้อมูลตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ              
ตลาดหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือหุ้นสามารถ Download ได้จาก QR Code บนหนงัสอืเชิญประชมุที่บริษัทฯ ได้แนบและได้จดัสง่ให้แก่
ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันีแ้ล้ว 

   ขอรับรายงานประจ าปี 2562 (Integrated Annual Report 2019) ภาษาไทย 
   ขอรับรายงานประจ าปี 2562 (Integrated Annual Report 2019) ภาษาองักฤษ  
   ขอรับหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ภาษาไทย 
   ขอรับหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ภาษาองักฤษ 

  ทัง้นี ้หากท่านผู้ ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับในรูปแบบเล่ม สามารถติดต่อมายงับริษัทฯ พร้อมแจ้งช่ือและที่อยู่
ของทา่นในการรับเอกสาร เพื่อบริษัทฯ จะได้จดัสง่เอกสารให้ท่านต่อไป โดยช่องทางในการติดตอ่มีดงันี ้

 โทรศพัท์  :  0 2473 8000 

 โทรสาร  :  0 2473 8398 

 อีเมล์  : cs@gfpt.co.th 
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