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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันและเวลาประชุม วนัท่ี 8 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น.  

สถานที่ประชุม ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ด้วยระบบ DAP e-Shareholder Meeting และ Webex ถ่ายทอดสดจากห้องประชมุ
บริษัท ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที  312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

ผู้เข้าร่วมประชุม - Online ด้วยตนเอง  6 ราย จ านวนหุ้น 10,210,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.81 
 - โดยการมอบฉนัทะ 393 ราย จ านวนหุ้น 762,310,685 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.80 

รวมผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ  ทัง้หมด 399 ราย จ านวนหุ้น 772,521,185   หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.61 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (9 ทา่น คิดเป็นร้อยละ 100.00)  

 1.  นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท 

    2.  นายวิรัช ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ 
   3.  นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร 

    กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 
    รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส และผู้บริหารสงูสดุด้านการเงิน 
4.  นายแพทย์สาธิต กรเณศ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                                      ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน                     
                                                      และก ากบัดแูลกิจการ 
5.  นายปารเมศ เหตระกลู กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
    กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 
6. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
    กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 
7.  นางสมสริิ อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริษัท 
8. นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 
9.  นายสจิุน ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 
    กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

ผู้สอบบัญช ี นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5369 
ที่เข้าร่วมประชุม  

สักขพียาน  คณุกญัญนนัท์ ปญุญาวิวฒัน์     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่12733  
ในการนับคะแนน    จากบริษัทส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั 

ผู้จดบันทึกรายงาน ดร.จฑุามาส  อิงโพธ์ิชยั  เลขานกุารบริษัท และรองกรรมการผู้จดัการ 
การประชุม     สายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
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เร่ิมการประชุม 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้บริษัทฯ จดัให้เป็นการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้
ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ของบริษัท ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเป็นผู้ให้บริการระบบงาน e-Services 

ดร.จุฑามาส อิงโพธ์ิชัย เลขานุการบริษัท ได้แจ้งว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจ านวน 6 ราย และด้วยการมอบ
ฉนัทะจ านวน 393 ราย รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 399 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ 772,521,185 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 61.61 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ถือวา่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

ดร.จุฑามาส อิงโพธ์ิชยั เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบญัชี ท่ีเข้าร่วมประชุม
และเชิญประธานฯ กลา่วเปิดประชมุ 

นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชมุ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและกลา่ว
เปิดประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 และได้มอบหมายให้ ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั เลขานกุารบริษัท ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารใน
ที่ประชมุ และด าเนินการพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุตอ่ไป 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมฯ เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ท่านผู้ ถือหุ้น รับชมวีดิทศัน์ วิธีใช้งานของระบบการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และชีแ้จงเพิ่มเติมถึงขัน้ตอน วิธีการลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง  
วิธีการแจ้งผลการลงคะแนน และวิธีการถามค าถามในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (E-AGM) โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

วิธีการออกเสยีงลงคะแนน (E-Voting) 
• การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ จะท าโดยเปิดเผย ผ่านโปรแกรมการลงคะแนน DAP e-Shareholder 

Meeting โดยผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ สามารถลงคะแนน เห็นด้วย หรือ ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ได้เพียง
อยา่งใดอยา่งหนึง่เทา่นัน้ 

• ผู้ที่หุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนน เห็นด้วย ไม่จ าเป็นต้องกลบัไปที่ระบบ DAP e-Shareholder 
Meeting เนื่องจากระบบได้ตัง้คา่ให้ลงคะแนน เห็นด้วย เป็นคา่เร่ิมต้น 

• ส าหรับผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ ที่ประสงค์จะออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะต้องกลบัไปที่ระบบ 
DAP e-Shareholder Meeting และท าเคร่ืองหมายในช่อง ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ในโปรแกรมการลงคะแนน 
กรณี ผู้ ถือหุ้นท่ีไมอ่อกเสยีงลงคะแนน หรือ ไมก่ดลงคะแนน จะถือวา่มีมติ เห็นด้วย 

• หากผู้ ถือหุ้น ได้ก าหนดการออกเสียงไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะไว้ลว่งหน้าแล้ว บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามที่ระบุ
ในหนงัสอืมอบฉนัทะ   

วิธีการนบัคะแนนเสยีง  
• การนบัคะแนนเสยีง จะนบั 1 หุ้น เทา่กบั 1 เสยีง 
• การนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะท าผ่านโปรแกรมการลงคะแนน DAP e-Shareholder Meeting โดยจะนบั

คะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ ซึง่ลงคะแนน เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และ งดออกเสยีง และ คะแนนเสยีงที่ผู้มอบ
ฉันทะได้ลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในขัน้ตอนการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุแล้ว   
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• การนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ  
- กรณีใช้มติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่น าคะแนน งดออก

เสยีง มานบัเป็นฐานคะแนน และ 
- กรณีใช้มติสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  และมติสามในสี่ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ บริษัทฯ จะน าคะแนน งดออกเสยีง มานบัเป็นฐานคะแนน 

วิธีการแจ้งผลการลงคะแนน 
• การแจ้งผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลงัจากนบัคะแนนในแตล่ะวาระเสร็จสิน้  บริษัทฯ จะแจ้งผลการออกเสยีง

ลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยระบคุะแนนเสียง เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง และคิดเป็นสดัสว่นร้อย
ละ 

• เมื่อท าการปิดระบบในแตล่ะวาระแล้ว ระบบจะไมส่ามารถกลบัไปแก้ไขใดๆ ได้อีก   
• กรณี มีเหตุให้การประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทจะด าเนินการในวาระต่อไป เพื่อความรวดเร็วและเมื่อได้ผล

คะแนนของวาระก่อน จะรีบแจ้งที่ประชมุทราบโดยทนัที 
• ในแต่ละวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าร่วมประชุมล่าสดุ ณ ขณะที่เปิดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ 

จ านวนผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ และจ านวนคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระอาจจะไมเ่ทา่กนั เนื่องจากอาจมผีู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉนัทะ เข้า และ/หรือ ออก จากระบบการประชมุ ในช่วงระหวา่งการประชมุ 

การถามค าถามในท่ีประชมุ 
• ก่อนการลงมติในแตล่ะวาระ ที่ประชมุจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือเสนอความคิดเห็น ในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง

กบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม  
• ผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะถามค าถามหรือเสนอความคิดเห็น จะต้องกลบัมาที่ระบบ DAP e-

Shareholder Meeting  และเลือก กดปุ่ ม “ส่งค าถาม” จากนัน้ พิมพ์ค าถามลงในกล่องข้อความ และกดปุ่ ม 
“ยืนยนั” เพื่อเข้าคิวถามค าถาม  

• ท่านผู้ ถือหุ้นโปรดรอการติดต่อกลบัจากเจ้าหน้าที่ผู้ดแูลระบบ เพื่อท าการเปิดกล้องและไมค์ ส าหรับสอบถามหรือ
แสดงความเห็นในที่ประชุมต่อไป ผู้ ร่วมประชุมที่ต้องการถามค าถามหรือเสนอความคิดเห็น กรุณาแจ้งช่ือและ
นามสกลุก่อนถามค าถามหรือเสนอความคิดเห็น 

• หากค าถามใดไมเ่ก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ บริษัทฯ จะขอรวบรวมและตอบค าถามหลงัการลงมติครบทกุวาระแล้ว 

จากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ค าถามที่เก่ียวกบัการประชุม ระเบียบวาระการประชุมและ/
หรือการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการแต่งตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัที่ 30 ธันวาคม 2563 
บริษัทฯ ขอแจ้งวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอวาระการประชมุหรือการน าเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  

เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้เชิญให้ผู้สอบบญัชีสง่ตวัแทนที่มีความเป็นอิสระช่วยท าหน้าที่
เป็นสกัขีพยานและตรวจสอบการนบัคะแนนให้เป็นไปอย่างถกูต้องและโปร่งใส โดย คุณกัญญนนัท์ ปุญญาวิวฒัน์ ผู้สอบบญัชี
เลขที่ 12733 จาก บริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั เป็นตวัแทนทา่นดงักลา่วและไมไ่ด้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ หรือไม่ได้เป็น
ผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในครัง้นี ้

จากนัน้ท่ีประชมุได้เร่ิมพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุตามล าดบั ดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุฯ ว่า บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานประจ าปี 2563 แบบ 56-1 One Report เพื่อรายงาน
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว และได้
เชิญให้ผู้ ถือหุ้นรับชมวีดีทัศน์สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี 2563 (VDO Link: GFPT Operation 
2020) และได้แจ้งวา่ GFPT ได้รับการตอ่อายกุารรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต 
หรือ CAC โดยการรับรองดงักลา่วจะมีอายุ 3 ปี นบัจากวนัที่มีมติให้การรับรอง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 
2566 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม สรุปได้ดงันี ้

คุณปุญญ์ชนะ ฐิตะเมธากุล 
ผู้ถอืหุ้น 

สอบถามเกี่ยวกับสัดส่วนการขายอาหารสัตว์ทัง้ภายในและภายนอกเป็นเท่าไร 

ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 
เลขานกุารบริษัท  
และรองกรรมการผู้จดัการ 

KT มียอดขายอาหารสตัว์ประมาณ 160,000 ตนัต่อปี โดยเป็นการขายอาหารสตัว์บก และ
อาหารสตัว์น า้ให้กบัตลาดในประเทศไทย ซึ่งไม่รวมปริมาณการผลิตหรือการใช้เองในธุรกิจ
ของบริษัท 

คุณสุภญิญา ผิวผ่อง 
อาสาพทิักษ์สิทธิผู้ถอืหุ้น 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

บริษัทฯ มีนโยบายมอบสวัสดิการด้านกองทุนส ารองเลีย้งชีพให้กับพนักงานหรือ
ผู้บริหารหรือไม่ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

ปัจจุบันทางบริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ แต่มีการศึกษาแผนและ      
แนวทางการจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพในอนาคต 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี ้เลขานุการฯ ได้แจ้งว่า วาระนีไ้ม่มีการลงคะแนนเสียง 
เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงสรุปวา่ ที่ประชมุมีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
 
วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

เลขานุการฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี (สิ่งที่สง่มาด้วย 1: รายงานประจ าปี 
2563 ในรูปแบบ QR Code หมวด “รายงานทางการเงิน” หน้า 175) ท่ีได้จดัสง่ให้กบัทา่นผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 
ซึง่สรุปได้ดงันี ้

• ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัท จีเอฟพีที และบริษัทยอ่ย มีสนิทรัพย์รวม จ านวน 20,410 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,590 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.45 จากปี 2562 มีหนีส้ินรวม จ านวน 5,700 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 495 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.52 จากปี 2562 และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม จ านวน 14,709 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,094 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.04 จากปี 2562 

• ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 14,471 ล้านบาท ลดลง 2,393 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 14.19 จากปี 2562 มีก าไรสทุธิรวม 1,357 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 154 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.80 จากปี 

https://www.gfpt.co.th/index.php?me=th-investor-sharholders+meeting
https://www.gfpt.co.th/index.php?me=th-investor-sharholders+meeting
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2562 และมีก าไรต่อหุ้ นเท่ากับ 1.08 บาท ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในวีดีทัศน์ สรุปผลการด าเนินงานฯ               
ในวาระท่ี 1  

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานกุารฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุฯ พิจารณาลงมติในวาระนี ้ 

มติ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นทีม่าประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิงบ
แสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามที่เสนอ ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 815,212,185 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 754,800 ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

• บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัหกัเงิน
ส ารองตา่งๆ ทกุประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ โดยมีเง่ือนไขวา่การจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยูก่บักระแส
เงินสด สภาพคลอ่ง แผนการลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวมทัง้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

• ในปี 2563 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 1,112,499,811.59 บาท หรือ ก าไรต่อหุ้น
เท่ากบั 0.89 บาท และไม่มียอดขาดทนุสะสม ประกอบกบับริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ 
และเมื่อพิจารณาถึงแผนการลงทนุในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ  สมควรที่จะ
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญัจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สบิ
สตางค์) รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 250,764,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.54 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการงวดปี 2563 ซึง่ผู้ ได้รับเงินปันผลจะต้องถกูหกัภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย 

• บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้มีสทิธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2564 (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัท่ี 29 เมษายน 2564 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานกุารฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุฯ พิจารณาลงมติในวาระนี ้

มติ ที่ประชมุฯ พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิการ
จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 250,764,200 
บาท ตามที่เสนอ ดงันี ้
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 815,966,985 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

 
วาระที่ 4  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจ าปี 2564 

เลขานกุารฯ แจ้งให้ที่ประชมุฯ ทราบวา่ ในปี 2564 นี ้มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่น 
ดงันี ้

1) นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค ต าแหนง่  กรรมการอิสระ 
2) นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม ต าแหนง่  กรรมการบริษัท  
3) นายสจิุน ศิริมงคลเกษม ต าแหนง่ กรรมการบริษัท  

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้า ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 
2563 ถึง วนัที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดงักล่าวแล้ว พบว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับ
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ มายงับริษัทฯ 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย) ได้ด าเนินการ
พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ซึง่ไมม่ีกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีในวาระนี ้ได้เสนอให้
พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้

1) นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กลบัเข้าด ารงต าแหนง่  กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่  
2) นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม กลบัเข้าด ารงต าแหนง่  กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่ 
3) นายสจิุน ศิริมงคลเกษม กลบัเข้าด ารงต าแหนง่  กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่ 

รายละเอียดประวตัิ ผลงาน และข้อมูลของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตัง้ทดแทนกรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 ที่สง่มาพร้อมกนันี ้

ทัง้นี ้กรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คือ นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค มี
คุณสมบตัิตามค านิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเข้มกว่าข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 โดยกรรมการอิสระ ที่ได้เสนอให้กลบั
เข้าด ารงต าแหนง่ ยงัคงสามารถปฏิบตัิหน้าที่ และให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนมุตัิ
เลอืกตัง้กรรมการทีละทา่น 



           GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED  
                        PLANT:  209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10570, THAILAND TE: 02-315-9400 FAX: 02-315-9433-6 

                               OFFICE: GFPT TOWER, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK  10150, THAILAND TEL: 02-473-8000, 02-473-8398 

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 | หน้า 7/10 
 

มติ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน อนุมัติแต่งตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค               
2) นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม และ 3) นายสจิุน ศิริมงคลเกษม กลบัเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้
เสนอข้างต้น โดยได้ด าเนินการลงมติเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

1) นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 730,360,780 89.5086 
ไมเ่ห็นด้วย 85,606,205 10.4914 
งดออกเสยีง 0 ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

2) นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 791,446,214 96.9949 
ไมเ่ห็นด้วย 24,520,771 3.0051 
งดออกเสยีง 0 ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 754,839,493 92.5167 
ไมเ่ห็นด้วย 61,055,992 7.4833 
งดออกเสยีง 71,500 ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

เลขานกุารฯ แจ้งให้ที่ประชมุฯ ทราบวา่ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ได้พิจารณา
ตามหลกัเกณฑ์ และความเหมาะสมประการตา่งๆ และได้เปรียบเทียบกบัรายงานการส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
จัดท าโดยสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็นสมควรให้คงไว้ในอตัราเดิม ตามที่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ดงันี ้

คา่ตอบแทนรายเดือน 
ประธานกรรมการบริษัท      เดือนละ 50,000 บาท 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   เดือนละ 50,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ    เดือนละ 45,000 บาท 
กรรมการบริษัท       เดือนละ 45,000 บาท 
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โบนสัประจ าปี 
ปีละ 1 เทา่ของคา่ตอบแทนรายเดือน 
ทัง้นี ้หากกรรมการท่านใดเป็นลกูจ้างของบริษัทฯ คงให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจ าปี  ตามอตัราที่
กลา่วมาข้างต้น นอกเหนือจากคา่ตอบแทนที่ได้รับในฐานะลกูจ้างของบริษัทฯ 
คา่ตอบแทนที่ไมใ่ช่ตวัเงิน 
- ไมม่ี - 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานกุารฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุฯ พิจารณาลงมติในวาระนี ้

โดยวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

มติ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 815,966,885 99.99999 
ไมเ่ห็นด้วย 100 0.00001 
งดออกเสยีง 0 0.00000 

 
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเร่ืองการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2564 ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณากลัน่กรองอย่างเหมาะสม
แล้วเห็นว่าบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเช่ือถือ มีผลงานดี มีบคุลากรที่เพียงพอ มีความรู้
ความสามารถ และได้เสนอคา่ตอบแทนที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ให้ 

1) นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5369 หรือ 
 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แตปี่ 2561) 
2) นางสาวประภาศรี ลลีาสภุา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4664 
 (ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย) 

จากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด (AMC) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ านวน 5 บริษัทประจ าปี 
2564 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ านวน 5 บริษัทประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินรวม 
3,630,000 บาท ซึง่เทา่กบัคา่สอบบญัชีในปี 2563 (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่มและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบบญัชี
ที่ตา่งจงัหวดั) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2563 ปี 2564 
(ปีที่เสนอ) 

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

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

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือดงักลา่ว ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทยอ่ย 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานกุารฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุฯ พิจารณาลงมติในวาระนี ้

มติ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิ
แต่งตัง้บริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) โดย นายนริศ เสาวลกัษณ์สกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 5369 
หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสภุา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4664 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และอนมุตัิค่าสอบ
บญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินรวม 3,630,000 บาทตามที่เสนอ ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 778,565,985 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

 
วาระที่ 7 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) 

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ได้ด าเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
ความเห็นหรือสอบถามเร่ืองอื่นๆ ได้ และมีผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถามโดยสรุปได้ดงันี ้

คุณทนิสิริ เกียรตธินกูล 
ผู้ถอืหุ้น 

สถานการณ์ Covid-19 มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไรบ้าง 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

Covid-19 มีผลตอ่ทกุอตุสาหกรรม รวมถึง GFPT ก็ได้รับผลกระทบเช่นกนั โดยมีผลกระทบ
ทัง้ตอ่ตลาดสง่ออกและตลาดภายในประเทศ เนื่องจากความเช่ือมัน่ในการบริโภคลดลง ท า
ให้รายได้รวมในปี 2563 ที่ผา่นมาลดลง ประมาณ 14% 

 สอบถามแนวโน้มการส่งออกในปี 2564 เป็นอย่างไร 
 ปริมาณการสง่ออกของปี 2564 คาดการณ์ว่าจะยงัคงทรงตวัเทียบเท่ากบัในปี 2563 หรือ 

อาจมีโอกาสดีขึน้บ้างเลก็น้อย ประมาณ 3-5% 
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เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพิ่มเติม เลขานกุารฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่
รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทัง้แจ้งผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 วนั หากผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวนันีม้ีความเห็นหรือต้องการแก้ไข สามารถแจ้ง
เลขานกุารบริษัท ภายใน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีเผยแพร่ หากไมม่ีการแก้ไข จะถือวา่ทา่นผู้ ถือหุ้นรับรองความถกูต้อง ของรายงานการ
ประชมุฯ ดงักลา่ว 

จากนัน้ ประธานฯ จึงกลา่วปิดการประชุม และขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจและให้การสนบัสนนุตอ่
กิจการของบริษัทฯ ตลอดมา 

 เนื่องจากหลงัการเปิดประชุมแล้วยงัคงมีผู้ ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมและมีผู้ ถือหุ้นออกจากระบบการ
ประชุม จึงท าให้จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงมติในแต่ละวาระไม่เท่ากัน ดงันัน้ ก่อนปิดการประชุมจึงมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉันทะแทนผู้ ถือหุ้น จ านวน 402 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 778,565,985 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 62.10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมด 

ปิดประชุม เวลา 10.31 น. 
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