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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM
บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันและเวลาประชุม วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น.
สถานที่ประชุม

ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ด้ วยระบบ DAP e-Shareholder Meeting และ Webex ถ่ายทอดสดจากห้ องประชุม
บริ ษัท ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ผู้เข้ าร่ วมประชุม

- Online ด้ วยตนเอง
- โดยการมอบฉันทะ
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม ทังหมด
้

6 ราย จานวนหุ้น
393 ราย จานวนหุ้น
399 ราย จานวนหุ้น

10,210,500 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.81
762,310,685 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 60.80
772,521,185 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 61.61

กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม (9 ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ 100.00)
1. นายประสิทธิ์
2. นายวิรัช
3. นายแพทย์อนันต์

4. นายแพทย์สาธิต

5. นายปารเมศ
6. นายธนาธิป
7. นางสมสิริ
8. นางสาววรรณี
9. นายสุจิน
ผู้สอบบัญชี
ที่เข้ าร่ วมประชุม

นายนริ ศ

ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม

ประธานกรรมการบริ ษัท
รองประธานกรรมการบริ ษัท และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริ ษัท ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส และผู้บริ หารสูงสุดด้ านการเงิน
กรเณศ
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ
เหตระกูล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
อิงโพธิ์ชยั
กรรมการบริ ษัท
ศิริมงคลเกษม
กรรมการบริ ษัท
ศิริมงคลเกษม
กรรมการบริ ษัท
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
เสาวลักษณ์สกุล

สักขีพยาน
คุณกัญญนันท์ ปุญญาวิวฒ
ั น์
ในการนับคะแนน
ผู้จดบันทึกรายงาน ดร.จุฑามาส
การประชุม

อิงโพธิ์ชยั

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12733
จากบริษัทสานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
เลขานุการบริ ษัท และรองกรรมการผู้จดั การ
สายงานนักลงทุนสัมพันธ์
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เริ่มการประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จัดให้ เป็ นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้
ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ของบริ ษัท ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอร์ ม จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเป็ นผู้ให้ บริ การระบบงาน e-Services
ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ ชัย เลขานุการบริ ษัท ได้ แจ้ งว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเองจานวน 6 ราย และด้ วยการมอบ
ฉันทะจานวน 393 ราย รวมจานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 399 ราย นับจานวนหุ้นรวมกันได้ 772,521,185 หุ้น คิดเป็ นร้ อย
ละ 61.61 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ ชยั เลขานุการบริ ษัท ได้ กล่าวแนะนากรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารและผู้สอบบัญชี ที่เข้ าร่ วมประชุม
และเชิญประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุม
นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริ ษัท ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าว
เปิ ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 และได้ มอบหมายให้ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั เลขานุการบริ ษัท ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการใน
ที่ประชุม และดาเนินการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ก่อนเข้ าสู่ระเบียบวาระการประชุม ฯ เลขานุการบริ ษัทได้ เชิญให้ ท่านผู้ถือหุ้น รับชมวีดิทศั น์ วิธีใช้ งานของระบบการ
ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และชี แ้ จงเพิ่มเติมถึงขัน้ ตอน วิธีการลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง
วิ ธี ก ารแจ้ ง ผลการลงคะแนน และวิ ธี ก ารถามค าถามในการประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-AGM) โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
วิธีการออกเสียงลงคะแนน (E-Voting)
• การออกเสีย งลงคะแนนในแต่ละวาระ จะท าโดยเปิ ด เผย ผ่า นโปรแกรมการลงคะแนน DAP e-Shareholder
Meeting โดยผู้ถือหุ้น หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนน เห็นด้ วย หรื อ ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ได้ เพียง
อย่างใดอย่างหนึง่ เท่านัน้
• ผู้ที่ห้ ุนหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนน เห็นด้ วย ไม่จาเป็ นต้ องกลับไปที่ระบบ DAP e-Shareholder
Meeting เนื่องจากระบบได้ ตงค่
ั ้ าให้ ลงคะแนน เห็นด้ วย เป็ นค่าเริ่ มต้ น
• สาหรับผู้ถือหุ้น หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะออกเสียง ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง จะต้ องกลับไปที่ระบบ
DAP e-Shareholder Meeting และทาเครื่ องหมายในช่อง ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ในโปรแกรมการลงคะแนน
กรณี ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนน หรื อ ไม่กดลงคะแนน จะถือว่ามีมติ เห็นด้ วย
• หากผู้ถือหุ้น ได้ กาหนดการออกเสียงไว้ ในหนังสือมอบฉันทะไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว บริ ษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามที่ระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะ
วิธีการนับคะแนนเสียง
• การนับคะแนนเสียง จะนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
• การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะทาผ่านโปรแกรมการลงคะแนน DAP e-Shareholder Meeting โดยจะนับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม ซึง่ ลงคะแนน เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และ งดออกเสียง และ คะแนนเสียงที่ผ้ มู อบ
ฉัน ทะได้ ล งคะแนนเสี ย งในหนัง สื อ มอบฉัน ทะ ซึ่ ง ได้ บัน ทึ ก คะแนนเสี ย งดั ง กล่า วไว้ ล่ว งหน้ า ในขัน้ ตอนการ
ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมแล้ ว
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• การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- กรณีใช้ มติเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริ ษัทฯ จะไม่นาคะแนน งดออก
เสียง มานับเป็ นฐานคะแนน และ
- กรณีใช้ มติสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมติสามในสี่ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม บริ ษัทฯ จะนาคะแนน งดออกเสียง มานับเป็ นฐานคะแนน
วิธีการแจ้ งผลการลงคะแนน
• การแจ้ งผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็ จสิ ้น บริ ษัทฯ จะแจ้ งผลการออกเสียง
ลงคะแนนให้ ที่ประชุมทราบ โดยระบุคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และ งดออกเสียง และคิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ
• เมื่อทาการปิ ดระบบในแต่ละวาระแล้ ว ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ ไขใดๆ ได้ อีก
• กรณี มีเหตุให้ การประมวลผลนานกว่าปกติ บริ ษัทจะดาเนินการในวาระต่อไป เพื่อความรวดเร็ วและเมื่อได้ ผล
คะแนนของวาระก่อน จะรี บแจ้ งที่ประชุมทราบโดยทันที
• ในแต่ละวาระจะใช้ จานวนหุ้นของผู้เข้ าร่ วมประชุมล่าสุด ณ ขณะที่เปิ ดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ
จานวนผู้ถือหุ้น หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ และจานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผ้ ถู ือหุ้น
หรื อผู้รับมอบฉันทะ เข้ า และ/หรื อ ออก จากระบบการประชุม ในช่วงระหว่างการประชุม
การถามคาถามในที่ประชุม
• ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อเสนอความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
กับวาระนันๆ
้ ตามความเหมาะสม
• ผู้ถือหุ้น หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์ จะถามคาถามหรื อเสนอความคิดเห็น จะต้ องกลับมาที่ระบบ DAP eShareholder Meeting และเลือ ก กดปุ่ ม “ส่ง ค าถาม” จากนัน้ พิ ม พ์ ค าถามลงในกล่อ งข้ อ ความ และกดปุ่ ม
“ยืนยัน” เพื่อเข้ าคิวถามคาถาม
• ท่านผู้ถือหุ้นโปรดรอการติดต่อกลับจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู แู ลระบบ เพื่อทาการเปิ ดกล้ องและไมค์ สาหรับสอบถามหรื อ
แสดงความเห็นในที่ประชุมต่อไป ผู้ร่วมประชุมที่ต้องการถามคาถามหรื อเสนอความคิดเห็น กรุ ณาแจ้ งชื่อและ
นามสกุลก่อนถามคาถามหรื อเสนอความคิดเห็น
• หากคาถามใดไม่เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆ
้ บริ ษัทฯ จะขอรวบรวมและตอบคาถามหลังการลงมติครบทุกวาระแล้ ว
จากการที่บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถามที่เกี่ยวกับการประชุม ระเบียบวาระการประชุมและ/
หรื อการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้ า ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
บริ ษัทฯ ขอแจ้ งว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรื อการนาเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า บริ ษัทฯ ได้ เชิญให้ ผ้ สู อบบัญชีสง่ ตัวแทนที่มีความเป็ นอิสระช่วยทาหน้ าที่
เป็ นสักขีพยานและตรวจสอบการนับคะแนนให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ องและโปร่ งใส โดย คุณกัญญนันท์ ปุญญาวิวฒ
ั น์ ผู้สอบบัญชี
เลขที่ 12733 จาก บริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด เป็ นตัวแทนท่านดังกล่าวและไม่ได้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ หรื อไม่ได้ เป็ น
ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้
จากนันที
้ ่ประชุมได้ เริ่ มพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 1 รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2563
เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า บริ ษัทฯ ได้ จดั ทารายงานประจาปี 2563 แบบ 56-1 One Report เพื่อรายงาน
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี ที่ผ่านมา ในรู ปแบบ QR Code ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว และได้
เชิ ญให้ ผ้ ูถือหุ้นรั บชมวี ดีทัศน์ สรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยประจาปี 2563 (VDO Link: GFPT Operation
2020) และได้ แจ้ งว่า GFPT ได้ รับการต่ออายุการรับรองการเป็ นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริต
หรื อ CAC โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้ การรับรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2566
จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและซักถาม สรุปได้ ดงั นี ้
คุณปุญญ์ ชนะ ฐิตะเมธากุล
ผู้ถอื หุ้น
ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
เลขานุการบริ ษัท
และรองกรรมการผู้จดั การ

สอบถามเกี่ยวกับสัดส่ วนการขายอาหารสัตว์ ทงั ้ ภายในและภายนอกเป็ นเท่ าไร

คุณสุภญ
ิ ญา ผิวผ่ อง
อาสาพิทักษ์ สิทธิผ้ ถู อื หุ้น
สมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย
นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

บริ ษัทฯ มีนโยบายมอบสวัสดิการด้ านกองทุนสารองเลีย้ งชีพให้ กับพนั กงานหรื อ
ผู้บริหารหรือไม่

KT มียอดขายอาหารสัตว์ประมาณ 160,000 ตันต่อปี โดยเป็ นการขายอาหารสัตว์บก และ
อาหารสัตว์น ้าให้ กบั ตลาดในประเทศไทย ซึ่งไม่รวมปริ มาณการผลิตหรื อการใช้ เองในธุรกิจ
ของบริ ษัท

ปั จ จุบัน ทางบริ ษั ท ฯ ยัง ไม่มี ก ารจัด ตัง้ กองทุน สารองเลีย้ งชี พ แต่มี ก ารศึก ษาแผนและ
แนวทางการจัดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพในอนาคต

เมื่ อ ไม่มี ผ้ ูถือ หุ้น แสดงความคิด เห็น หรื อซักถามในวาระนี ้ เลขานุการฯ ได้ แ จ้ ง ว่า วาระนี ไ้ ม่มีการลงคะแนนเสียง
เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประจาปี 2563
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เลขานุการฯ ขอเสนอให้ ที่ประชุม ฯ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน ซึ่งประกอบด้ วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่แสดงไว้ ในรายงานประจาปี (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1: รายงานประจาปี
2563 ในรูปแบบ QR Code หมวด “รายงานทางการเงิน” หน้ า 175) ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ท่านผู้ถือหุ้น พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษัท จีเอฟพีที และบริ ษัทย่อย มีสนิ ทรัพย์รวม จานวน 20,410 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,590
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.45 จากปี 2562 มีหนี ้สินรวม จานวน 5,700 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 495 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.52 จากปี 2562 และมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม จานวน 14,709 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,094 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.04 จากปี 2562
• สาหรับผลการดาเนินงานปี 2563 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขาย 14,471 ล้ านบาท ลดลง 2,393 ล้ านบาท หรื อลดลง
ร้ อยละ 14.19 จากปี 2562 มีกาไรสุทธิรวม 1,357 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 154 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.80 จากปี
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2562 และมี ก าไรต่ อ หุ้น เท่ า กับ 1.08 บาท ดัง รายละเอี ย ดที่ ไ ด้ ก ล่า วไว้ ใ นวี ดี ทัศ น์ สรุ ป ผลการด าเนิ น งานฯ
ในวาระที่ 1
จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามในวาระนี ้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติในวาระนี ้
มติ

ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิงบ
แสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

815,212,185
0
754,800

100.0000
0.0000
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563
เลขานุการฯ เสนอให้ ที่ประชุม ฯ พิจารณาเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
• บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่เกินร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักเงิน
สารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปั นผลจะขึ ้นอยูก่ บั กระแส
เงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมทังสภาวะเศรษฐกิ
้
จโดยรวม
• ในปี 2563 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 1,112,499,811.59 บาท หรื อ กาไรต่อหุ้น
เท่ากับ 0.89 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปั นผลได้
และเมื่อพิจารณาถึงแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยแล้ ว เห็นว่าบริ ษัทฯ สมควรที่จะ
จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดให้ กบั ผู้ถือหุ้นสามัญจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สบิ
สตางค์) รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจานวน 250,764,200 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 22.54 ของกาไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิ ตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการงวดปี 2563 ซึง่ ผู้ได้ รับเงินปั นผลจะต้ องถูกหักภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย
• บริ ษัทฯ กาหนดรายชื่อผู้มีสทิ ธิรับเงินปั นผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 (Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปั นผลใน
วันที่ 29 เมษายน 2564
จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามในวาระนี ้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติในวาระนี ้
มติ

ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการ
จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจานวน 250,764,200
บาท ตามที่เสนอ ดังนี ้
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มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

815,966,985
0
0

100.0000
0.0000
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจาปี 2564
เลขานุการฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในปี 2564 นี ้ มีกรรมการบริ ษัทที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน
ดังนี ้
1) นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
2) นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม
3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ า ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม
2563 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เมื่อพ้ นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ ว พบว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการ มายังบริ ษัทฯ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย) ได้ ดาเนินการ
พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริ ษัท และกรรมการอิสระ ตามกระบวนการสรรหา โดยได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็ น
ประโยชน์ สูง สุด แก่ ก ารด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ตามองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบกับ คุณ สมบัติ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ซึง่ ไม่มีกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียในวาระนี ้ ได้ เสนอให้
พิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ดังนี ้
1) นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่
2) นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม
กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่
3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่
รายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้ อมูลของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตังทดแทนกรรมการที
้
่ต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 ที่สง่ มาพร้ อมกันนี ้
ทังนี
้ ้ กรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อ กลับเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ คือ นายธนาธิ ป พิเชษฐวณิชย์โชค มี
คุณสมบัติตามคานิยามกรรมการอิสระที่บริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้ ซึ่งเข้ มกว่าข้ อกาหนดขันต
้ ่าของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3 โดยกรรมการอิสระ ที่ได้ เสนอให้ กลับ
เข้ าดารงตาแหน่ง ยังคงสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ และให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ
จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามในวาระนี ้ เลขานุการฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมตั ิ
เลือกตังกรรมการที
้
ละท่าน
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 | หน้ า 6/10

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

มติ

ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติ แ ต่ง ตัง้ กรรมการที่ ค รบก าหนดออกตามวาระ 3 ท่า น ได้ แ ก่ 1) นายธนาธิ ป พิ เ ชษฐวณิ ช ย์ โชค
2) นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม และ 3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม กลับเข้ าเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้
เสนอข้ างต้ น โดยได้ ดาเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี ้
1) นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์ โชค กลับเข้ าดารงตาแหน่ ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
730,360,780
85,606,205
0

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
89.5086
10.4914
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

2) นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม กลับเข้ าดารงตาแหน่ ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
791,446,214
24,520,771
0

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
96.9949
3.0051
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม กลับเข้ าดารงตาแหน่ ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
754,839,493
61,055,992
71,500

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
92.5167
7.4833
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
เลขานุการฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ได้ พิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ และความเหมาะสมประการต่างๆ และได้ เปรี ยบเทียบกับรายงานการสารวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563
จัดทาโดยสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็นสมควรให้ คงไว้ ในอัตราเดิม ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563 ดังนี ้
ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการบริ ษัท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการบริ ษัท

เดือนละ 50,000 บาท
เดือนละ 50,000 บาท
เดือนละ 45,000 บาท
เดือนละ 45,000 บาท
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โบนัสประจาปี
ปี ละ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน
ทังนี
้ ้ หากกรรมการท่านใดเป็ นลูกจ้ างของบริ ษัทฯ คงให้ ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจาปี ตามอัตราที่
กล่าวมาข้ างต้ น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้ รับในฐานะลูกจ้ างของบริ ษัทฯ
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตวั เงิน
- ไม่มี จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามในวาระนี ้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ ในวาระนี ้
โดยวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มติ

ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ วมี มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ตามที่เสนอ ดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

815,966,885
100
0

99.99999
0.00001
0.00000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2564
เลขานุการฯ เสนอให้ ที่ประชุม ฯ พิจารณาเรื่ องการแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ป ระจาปี 2564 ซึ่ง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นและข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้ พิจารณากลัน่ กรองอย่างเหมาะสม
แล้ วเห็นว่าบริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด (AMC) เป็ นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบคุ ลากรที่เพียงพอ มีความรู้
ความสามารถ และได้ เสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ให้
1) นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมาแล้ วเป็ นระยะเวลา 3 ปี ตังแต่
้ ปี 2561)
2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664
(ไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย)
จากบริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด (AMC) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจานวน 5 บริ ษัทประจาปี
2564 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญ ชี ของบริ ษั ทฯ และบริ ษัทย่อยจานวน 5 บริ ษัทประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงิ นรวม
3,630,000 บาท ซึง่ เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2563 (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชี
ที่ตา่ งจังหวัด) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ปี 2563

ค่าสอบบัญชีบริ ษัทฯ
ค่าสอบบัญชีบริ ษัทย่อย (5 บริ ษัท)
ค่าบริ การอื่นๆ (Non-Audit Fee)
รวมค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
เปลี่ยนแปลง (%)

1,200,000.2,430,000.3,630,000.-

ปี 2564
(ปี ที่เสนอ)
1,200,000.2,430,000.3,630,000.-

ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อย
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่มีความเกี่ ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามในวาระนี ้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ ในวาระนี ้
มติ

ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ วมี มติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิ
แต่งตังบริ
้ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด (AMC) โดย นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369
หรื อ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และอนุมตั ิค่าสอบ
บัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงินรวม 3,630,000 บาทตามที่เสนอ ดังนี ้
จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

778,565,985
0
0

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

วาระที่ 7 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ ามี)
เลขานุการฯ แจ้ งต่อที่ประชุมฯ ว่า ได้ ดาเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ ว จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
ความเห็นหรื อสอบถามเรื่ องอื่นๆ ได้ และมีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถามโดยสรุปได้ ดงั นี ้
คุณทินสิริ เกียรติธนกูล
ผู้ถอื หุ้น
นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

สถานการณ์ Covid-19 มีผลกระทบต่ อบริษัทฯ อย่ างไรบ้ าง
Covid-19 มีผลต่อทุกอุตสาหกรรม รวมถึง GFPT ก็ได้ รับผลกระทบเช่นกัน โดยมีผลกระทบ
ทังต่
้ อตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศ เนื่องจากความเชื่อมัน่ ในการบริ โภคลดลง ทา
ให้ รายได้ รวมในปี 2563 ที่ผา่ นมาลดลง ประมาณ 14%
สอบถามแนวโน้ มการส่ งออกในปี 2564 เป็ นอย่ างไร
ปริ มาณการส่งออกของปี 2564 คาดการณ์ว่าจะยังคงทรงตัวเทียบเท่ากับในปี 2563 หรื อ
อาจมีโอกาสดีขึ ้นบ้ างเล็กน้ อย ประมาณ 3-5%
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 | หน้ า 9/10

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

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงแจ้ งให้ ที่ประชุมฯ ทราบว่า บริ ษัทฯ จะเผยแพร่
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ พร้ อมทังแจ้
้ งผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมวันนี ม้ ีความเห็นหรื อต้ องการแก้ ไข สามารถแจ้ ง
เลขานุการบริ ษัท ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีการแก้ ไข จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้ อง ของรายงานการ
ประชุมฯ ดังกล่าว
จากนัน้ ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ ให้ ความไว้ วางใจและให้ การสนับสนุนต่อ
กิจการของบริ ษัทฯ ตลอดมา
เนื่องจากหลังการเปิ ดประชุมแล้ วยังคงมีผ้ ถู ือหุ้นทยอยมาเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มเติมและมีผ้ ถู ือหุ้นออกจากระบบการ
ประชุม จึงทาให้ จานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงลงมติในแต่ละวาระไม่เท่ากัน ดังนัน้ ก่อนปิ ดการประชุมจึงมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จานวน 402 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 778,565,985 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 62.10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ ว
ทังหมด
้
ปิ ดประชุม เวลา 10.31 น.

- ลงนาม ลงนาม ............................................ ประธานกรรมการบริ ษัท
(นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม)
ประธานที่ประชุม
- ลงนาม ลงนาม ............................................เลขานุการบริ ษัท
(ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั )
ผู้บนั ทึกการประชุม
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