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ที่ GFPT 3/2565 

22 กมุภาพนัธ ์2565 

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลปี 2564 และก าหนดวนัประชมุและระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ขอแจง้มติคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2565 
เวลา 10.00 น. ดงันี ้

1. เสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท (สิบสตางค)์ โดย
ก าหนดจ่ายในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 โดยเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายจากก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ซึ่งผูไ้ดร้บัเงินปันผล
จะตอ้งถกูหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัท ไดม้ีมติก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล ในวันที่  8 มีนาคม 2565 (Record 
Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 

ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้ับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ 
ประจ าปี 2565 

2. ก าหนดใหจ้ัดการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวันศุกรท์ี่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่าน้ัน ตามหลกัเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนดเก่ียวกบัการ
จดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ทัง้นี ้ส าหรบัรายละเอียดของขัน้ตอนการใชง้านระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
นัน้ บรษิัทฯ จะแจง้ในหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ และเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ต่อไป 

3. ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน ในวนัท่ี 8 มีนาคม 2565 (Record Date)  

4. ก าหนดระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ดงันี ้

ระเบียบวาระที ่1 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564   

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรใหร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 ใหท้ี่ประชุมผูถื้อ
หุน้รบัทราบ 

ระเบียบวาระที ่2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุด
วันที ่31 ธันวาคม 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรใหเ้สนอที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบและ
รบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต (นายนริศ เสาวลกัษณส์กลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 
5369 ในนาม บริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด (AMC) และได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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ระเบียบวาระที ่3  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 
เป็นเงินสดใหก้ับผูถื้อหุน้ ในอัตราหุน้ละ 0.10 บาท (สิบสตางค)์ รวมเป็นเงินทั้งสิน้จ านวน 
125,382,100 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายจากก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ซึ่งผูไ้ดร้บัเงินปันผล
จะตอ้งถกูหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย 

บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิรบัเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 (Record Date) และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 

ทัง้นี ้สิทธิในการรบัเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัการอนมุตัิจากที่
ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 

ระเบียบวาระที ่4  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระประจ าปี 2565 

ในปี 2565 กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระมีจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 1) นายประสิทธ์ิ ศิริมงคล
เกษม 2) นายวิรชั ศิรมิงคลเกษม  และ 3) นายแพทยส์าธิต กรเณศ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี ้ เห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ จึงมีมติเห็นสมควรให้
เสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดงันี ้

1) นายประสิทธ์ิ ศิรมิงคลเกษม กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบรษิัท อีกวาระหนึ่ง 
2) นายวิรชั ศิรมิงคลเกษม        กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบรษิัท อีกวาระหนึ่ง 
3) นายแพทยส์าธิต กรเณศ      กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอสิระ  อีกวาระหนึ่ง 

เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ (ส าหรับกรรมการอิสระ) โดย
ต าแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งสภาวะการณใ์นปัจจบุนั ไม่สามารถหาบคุคลที่มีความเหมาะสม
ในต าแหน่งกรรมการอิสระที่มีความรูแ้ละความเชี่ยวชาญเก่ียวกับอุตสาหกรรมของบรษิัทฯ 
มาทดแทนได ้จึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งเสนอให้นายแพทยส์าธิต กรเณศ ซึ่งด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระในบริษัทฯ เกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกันกลับเข้าด ารงต าแหน่ง เนื่องจาก          
นายแพทยส์าธิต กรเณศ มีความรู ้และความเชี่ยวชาญในดา้นการบริหารจดัการ และการ
ก ากบัดแูลกิจการ รวมถึงมีความเขา้ใจในธุรกิจ และสามารถท างานรว่มกบัคณะกรรมการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีคุณสมบัติและทักษะที่จ าเป็นของคณะกรรมการ และยังคง
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่และใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ 

นอกจากนี ้ ตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมากรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รบัผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตยส์ุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และ
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ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ อีกทัง้ เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ มี
ประสบการณอ์นัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบรษิัทฯ  

ระเบียบวาระที ่5  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  
2565 ในอตัราเดิม ตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมประการต่างๆ ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
ก ากบัดแูลกิจการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2564  ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) 
1) ค่าตอบแทนรายเดือน   
    - ประธานกรรมการบรษิัท 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 
    - กรรมการบรษิัท 45,000 บาท/คน/เดือน 45,000 บาท/คน/เดือน 
2) โบนัสประจ าปี ปีละ 1 เท่า 

ของคา่ตอบแทนรายเดือน 
ปีละ 1 เท่า 

ของคา่ตอบแทนรายเดือน 
3) ค่าตอบแทนทีไ่ม่ใชต่ัวเงนิ - ไม่มี - - ไม่มี - 
เปลี่ยนแปลง  - 

ทัง้นีใ้หก้รรมการซึ่งเป็นลกูจา้งของบรษิัทฯ คงไดร้บัค่าตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจ าปี
ตามอตัราที่กล่าวมาขา้งตน้นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ไดร้บัในฐานะลกูจา้งของบรษิัทฯ 

ระเบียบวาระที ่6 พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน 
เอ เอ็ม ซี จ ากัด (AMC) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้สอบบัญชีของ
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย จ านวน 5 บรษิัทประจ าปี 2565 โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชี ดงัต่อไปนี ้
1) นายนรศิ เสาวลกัษณส์กลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 5369 หรือ 

(เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมาแลว้เป็นระยะเวลา 4 ปี 
ตัง้แต่ปี 2561) 

2) นางสาวประภาศรี ลีลาสภุา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4664  
 (ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย) 

และเห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยจ านวน 5 บริษัทประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินรวม 3,660,000 บาท ซึ่ง      
สูงกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2564 จ านวน 30,000 บาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.83 (ไม่รวม
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ภาษีมลูค่าเพิ่มและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบบญัชีที่ต่างจงัหวดั) โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2564 
 

ปี 2565 
(ปีทีเ่สนอ) 

ค่าสอบบญัชีบรษิัทฯ 1,200,000.- 1,230,000.- 
ค่าสอบบญัชีบรษิัทย่อย (5 บรษิทั) 2,430,000.- 2,430,000.- 
ค่าบรกิารอื่นๆ (Non-Audit Fee) - - 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี 3,630,000.- 3,660,000.- 
เปลี่ยนแปลง (%)  0.83 

ระเบียบวาระที ่7   ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี) 

อนึ่ง บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล่วงหนา้ ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัที่ 30 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เมื่อพน้ก าหนดระยะเวลา
ดงักล่าวแลว้ พบว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุ หรือเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ หรือส่งค าถามล่วงหนา้ 
ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 แต่อย่างใด 

ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะสอบถามหรือขอขอ้มลูเพิ่มเติมในเรื่องที่จะบรรจุไวใ้นระเบียบวาระการประชุมขา้งตน้และ/
หรือเสนอแนะขอ้คิดเห็นอื่นใด สามารถส่งค าถามและขอ้คิดเห็นเป็นการล่วงหนา้มายงับริษัทฯ หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ไดท้ี่ cs@gfpt.co.th หรือติดต่อเลขานกุารบรษิัท ไดท้ี่ 02 473 8000 โทรสาร 02 473 8398 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นพ.อนนัต ์ศิรมิงคลเกษม) 
ประธานกรรมการบรหิาร 
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