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ท่ี GFPT 3/2561 

28 กมุภาพนัธ์ 2561 

เร่ือง การจ่ายเงินปันผลปี 2560 และกําหนดวนัประชมุและระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561  

เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2561 เมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 

เวลา 10.00 น. ดงันี ้

1. เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.30 

บาท (สามสบิสตางค์) โดยกําหนดจ่ายในวนัท่ี 25 เมษายน 2561 โดยเงินปันผลดงักลา่วจะจ่ายจากกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้

จดัสรร ท่ีได้รับสทิธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล (BOI) ทัง้จํานวน ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับเงินปันผลจะไมถ่กูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย และ

ไมส่ามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้  

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 (Record 

Date) และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 25 เมษายน 2561  

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจําปี 2561 

2. กําหนดให้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวนัพฤหสับดท่ีี 5 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชมุ

ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที เลขท่ี 312 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  

3. กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสยีงลงคะแนน ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 (Record Date)  

4. กําหนดระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ดงันี ้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นวา่ได้มีการบนัทกึ

รายงานไว้อยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว 

ระเบียบวาระที่ 2 รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2560   

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2560 ให้ท่ีประชุมผู้ ถือ

หุ้นรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิน้สุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2560  

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร

ขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจําปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบและ

รับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต (นายอําพล จํานงค์วฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 
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4663 ในนาม บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด (AMC)) และได้ผ่านการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดําเนินงาน ประจําปี 2560 เป็นเงินสดให้กับผู้ ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบ

สตางค์) รวมเป็นเงินทัง้สิน้จํานวน 376,146,300 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจาก

กําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร ท่ีได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล (BOI) ทัง้จํานวน ผู้ ถือ

หุ้นท่ีได้รับเงินปันผลจะไมไ่ด้รับเครดิตภาษี 

บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 (Record Date) และ

กําหนดจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 25 เมษายน 2561 

ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนมุติัจากที่

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจําปี 2561 

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจาํปี 2561 

ในปี 2561 กรรมการท่ีต้องออกตามวาระมี จํานวน 3 ท่าน ได้แก่  (1)  นายธนาธิป           

พิเชษฐวณิชย์โชค (2) นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม  และ (3) นายสจิุน ศิริมงคลเกษม 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียในกรณีนี ้เห็นชอบกับข้อเสนอของ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ จึงมีมติเห็นสมควรให้

เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ท่าน

กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้

1) นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค   กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่ กรรมการอิสระ  อีกวาระหนึง่ 

2) นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม   กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่ กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่ 

3) นายสจิุน ศิริมงคลเกษม    กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่ กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่ 

เน่ืองจากเห็นวา่กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้าม 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ (สําหรับกรรมการอิสระ) โดย

ตําแหนง่กรรมการอิสระ ซึง่สภาวะการณ์ในปัจจบุนั ไมส่ามารถหาบคุคลท่ีมีความเหมาะสม

ในตําแหน่งกรรมการอิสระท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญเก่ียวกบัอตุสาหกรรมของบริษัทฯ 

มาทดแทนได้ จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องเสนอให้นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค ซึ่งดํารง

ตําแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทฯ เกินกวา่ 9 ปีต่อเน่ืองกนักลบัเข้าดํารงตําแหน่ง เน่ืองจาก

นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค มีความรู้ ความเช่ียวชาญในด้านกฎหมาย ความเข้าใจใน

ธุรกิจ และสามารถทํางานร่วมกบัคณะกรรมการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีคณุสมบตัิ
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และทกัษะท่ีจําเป็นของคณะกรรมการ และยงัคงสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีและให้ความเห็นได้

อยา่งเป็นอิสระ 

นอกจากนี ้ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมากรรมการทัง้ 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ

รับผิดชอบ มีความระมดัระวงั และซื่อสตัย์สจุริต เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และ

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น อีกทัง้ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มี

ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ  

ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2561 

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 

2561 ในอัตราเดิม ตามท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 โดยคํานึงถึง

ความเหมาะสมประการตา่งๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 

และกํากบัดแูลกิจการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2560  ปี 2561 (ปีที่เสนอ) 

1) ค่าตอบแทนรายเดือน   

    - ประธานกรรมการบริษัท 50,000 บาท/คน/เดือน 50,000 บาท/คน/เดือน 

    - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 50,000 บาท/คน/เดือน 50,000 บาท/คน/เดือน 

    - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 45,000 บาท/คน/เดือน 45,000 บาท/คน/เดือน 

    - กรรมการบริษัท 45,000 บาท/คน/เดือน 45,000 บาท/คน/เดือน 

2) โบนัสประจาํปี ปีละ 1 เทา่ 

ของคา่ตอบแทนรายเดือน 

ปีละ 1 เทา่ 

ของคา่ตอบแทนรายเดือน 

3) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงนิ – ไมม่ี – – ไมม่ี – 

ทัง้นีใ้ห้กรรมการซึง่เป็นลกูจ้างของบริษัทฯ คงได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจําปี

ตามอตัราท่ีกลา่วมาข้างต้นนอกเหนือจากคา่ตอบแทนท่ีได้รับในฐานะลกูจ้างของบริษัทฯ 

ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2561 

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน 

เอ เอ็ม ซี จํากัด (AMC) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ สอบบัญชีของ

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย จํานวน 5 บริษัท ประจําปี 2561 โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้

(1) นางสาวประภาศรี ลลีาสภุา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4664 หรือ 

(ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย) 

(2) นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5369 

 (ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย) 

และเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยจํานวน 5 บริษัท ประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงินรวม 3,630,000 บาท ซึ่ง     
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สูงกว่าค่าสอบบญัชีในปี 2560 จํานวน 915,000 บาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 33.70 (ไม่รวม

ภาษีมลูคา่เพ่ิมและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบบญัชีท่ีตา่งจงัหวดั) โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

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% 

ระเบียบวาระที่ 8   ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี) 

อนึง่ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการ

เลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้า ตัง้แตว่นัท่ี 28 กนัยายน 2560 ถึง วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 ท่ีผา่นมา เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลา

ดงักลา่วแล้ว พบว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุ หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ หรือสง่คําถามลว่งหน้า 

สาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 แตอ่ยา่งใด 

สาํหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะสอบถามหรือขอข้อมลูเพ่ิมเติมในเร่ืองท่ีจะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมข้างต้นและ/

หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นอ่ืนใด สามารถสง่คําถามและข้อคิดเห็นเป็นการลว่งหน้ามายงับริษัทฯ หรือสง่เป็นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์

ได้ท่ี cs@gfpt.co.th หรือติดตอ่เลขานกุารบริษัท ได้ท่ี 02 473 8000 โทรสาร 02 473 8398 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม) 

ประธานกรรมการบริหาร 
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