หนังสื อเชิญ
ประชุมสามัญผูถ
้ อ
ื หุน
้
ประจําปี 2564
บริษัท จีเอฟพี ที จํากัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น.
โดยจัดการประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
และถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น M อาคารจีเอฟพี ที
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

โปรดศึ ก ษาวิ ธี ก ารเข้ า ร่ ว มประชุ ม การมอบฉั น ทะ และข้ อ มู ล กรรมการอิ ส ระ วิ ธี ก ารออกเสี ย งลงคะแนนและการนั บ ผล
การลงคะแนนเสี ย ง (สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย 4) และคู่ มื อ การใช้ ง านระบบการประชุ ม อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สํา หรั บ การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
(สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย 7)
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ที่ GFPT 5/2564
วันที่ 8 มีนาคม 2564
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย:

1.
2.
3.
4.

รายงานประจาปี 2563 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code
ข้ อมูลผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
นิยามกรรมการอิสระ บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
วิธีการเข้ าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และข้ อมูลกรรมการอิสระ วิธีการออกเสียงลงคะแนน
และการนับผลการลงคะแนนเสียง ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
6. ข้ อบังคับบริ ษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. คูม่ ือการใช้ งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) จัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน
2564 เวลา 9.30 น. ในรู ปแบบการประชุมผ่ านสื่อ อิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) เพียงรู ปแบบเดียวเท่ านั น้ ภายใต้ พระราช
กาหนดว่าด้ วยการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1

รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการบริ ษัทขอรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประจาปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจาปี 2563 แบบ 56-1 One Report ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
(สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1)
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว เห็นสมควรรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประจาปี 2563
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
การลงมติ :

วาระนีไ้ ม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับ
ระยะเวลาบัญชีประจาปี ณ วันสิ ้นสุดรอบบัญชีของบริ ษัทฯ ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน
การประชุมสามัญประจาปี
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2563 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตามที่แสดงไว้ ในรายงานประจาปี 2563 แบบ 56-1 One Report หมวด “รายงานทางการเงิน” หน้ า
175 (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1) ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการ
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สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วและได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมใน
ครัง้ นี ้
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2563 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5369 ในนาม บริ ษั ท ส านัก งาน เอ เอ็ ม ซี จ ากัด (AMC) และได้ ผ่ า นการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
การลงมติ :
วาระนีต้ อ้ งผ่านมติ อนุมตั ิ ดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่เกินร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังหักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงิน
ปั นผลจะขึน้ อยู่กับกระแสเงิ นสด สภาพคล่อง แผนการลงทุนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมทัง้
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ในปี 2563 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 1,112,499,811.59 บาท หรื อ
กาไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.89 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียง
พอที่จะจ่ายเงินปั นผลได้ และเมื่อพิจารณาถึงแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อ ยแล้ ว เห็ น ว่า บริ ษั ท ฯ สมควรที่ จ ะจ่ า ยเงิ น ปั น ผลเป็ น เงิ น สดให้ กับ ผู้ถื อ หุ้น สามัญ จากผลการ
ด าเนิ น งานประจ าปี 2563 ในอัต ราหุ้น ละ 0.20 บาท (ยี่ สิ บ สตางค์ ) รวมเป็ น เงิ น ทัง้ สิ น้ จ านวน
250,764,200 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 22.54 ของกาไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ง เป็ นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท ฯ โดยบริ ษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิ ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการงวดปี 2563 ซึง่ ผู้ได้ รับเงินปั นผลจะต้ องถูกหักภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย
ข้ อมูลเปรียบเทียบ อัตราการจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2562 - 2563
การจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน
2562
2563
เงินปั นผล (บาท/หุ้น)
0.20
0.20
จานวนเงินปั นผลจ่าย (บาท)
250,764,200 250,764,200
ราคาหุ้น ณ 14 ก.พ. 2563 และ 16 ก.พ. 2564
11.50
12.90
อัตราส่ วนเงินปั นผลตอบแทน (%)
1.74%
1.55%
กาไรสุทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้ านบาท)
318.31
1,112.50
อัตราส่ วนการจ่ ายเงินปั นผล (%) งบเฉพาะกิจการ
78.78%
22.54%
กาไรสุทธิ งบการเงินรวมบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (ล้ านบาท)
1,195.45
1,351.73
อัตราส่ วนการจ่ ายเงินปั นผล (%) งบรวม
20.98%
18.55%
บริ ษัทฯ กาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ รับเงินปั นผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 (Record Date) และกาหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 29 เมษายน 2564
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ทัง้ นี ้ สิ ทธิ ในการรับเงิ นปันผลดังกล่าวยังมี ความไม่ แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมตั ิ จากที ่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
เนื่ อ งจาก บริ ษั ท ฯ ได้ จัด สรรสารองตามกฎหมายจานวนรวม 140,000,000.00 บาท หรื อ คิดเป็ น
ร้ อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจานวนที่ต้องสารองไว้ ตามกฎหมายและข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ แล้ ว จึงไม่มีการจัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมายจากผลการดาเนินงานปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นให้ พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงิน
ปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท
การลงมติ :

วาระนีต้ อ้ งผ่านมติ อนุมตั ิ ดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจาปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 19 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการพ้ น
จากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึง่ ในสาม
ในปี 2564 มีกรรมการที่ จะพ้ นจากตาแหน่งตามวาระตามอัตราหนึ่งในสามของจานวนกรรมการ
ทังหมด
้
มีจานวน 3 ท่าน ได้ แก่ 1) นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค 2) นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม
และ 3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ า
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เมื่อพ้ นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
แล้ ว พบว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ มายังบริ ษัทฯ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้
เสีย) ได้ ดาเนินการพิ จารณาคุณสมบัติของกรรมการบริ ษัทและกรรมการอิสระตามกระบวนการ
สรรหา โดยได้ พจิ ารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่การดาเนินงานของบริ ษัทฯ ตาม
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ความเชี่ ยวชาญแล้ ว คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิ จการ ซึ่งไม่มี
กรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียในวาระนี ้ ได้ เสนอให้ พิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกจากตาแหน่งตาม
วาระทัง้ 3 ท่านกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ดังนี ้
1) นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่
2) นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษัท อีกวาระหนึง่
3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษัท อีกวาระหนึง่
เนื่องด้ วยสภาวะการณ์ในปั จจุบนั ไม่สามารถหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในตาแหน่งกรรมการอิสระ
ที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของบริ ษัทฯ มาทดแทนได้ จึงมีความจาเป็ นที่
จะต้ องเสนอให้ นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค ซึง่ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระในบริ ษัทฯ เกินกว่า 9 ปี
ต่อเนื่องกันกลับเข้ าดารงตาแหน่ง (นับระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งมาแล้ ว 13 ปี ซึ่งหากได้ รับอนุมตั ิ
แต่งตังให้
้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งในคราวนี ้อีก 3 ปี จะเท่ากับ 16 ปี ) เนื่องจากนายธนาธิป พิเชษฐ
วณิชย์โชค มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในด้ านกฎหมาย รวมถึงมีความเข้ าใจในธุรกิจ และสามารถ
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ทางานร่ วมกับคณะกรรมการได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมถึงมีคุณสมบัติ และทักษะที่จาเป็ นของ
คณะกรรมการ
โดยมีรายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้ อมูลของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตัง้ ทดแทน
กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษั ท (ซึ่ ง ไม่ ร วมกรรมการผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ) ได้ พิ จ ารณา ตามความเห็ น ของ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการที่ได้ กลัน่ กรองแล้ วเห็นว่า บุคคลทัง้
3 ท่าน เป็ นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย ข้ อบังคับบริ ษัทฯ และนิยาม
กรรมการอิสระ (สาหรับกรรมการอิสระ: สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3) โดยกรรมการอิสระที่ได้ เสนอให้ กลับเข้ า
ด ารงต าแหน่ง ยังคงสามารถปฏิ บัติห น้ าที่ และให้ ความเห็ น ได้ อ ย่างเป็ นอิ สระ นอกจากนี ้ ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทัง้ 3 ท่าน ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น อีกทัง้ เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากวาระทัง้ 3
ท่ า น กลับ เข้ า ด ารงต าแหน่ ง กรรมการต่ อ อี ก วาระหนึ่ ง ตามที่ ค ณะกรรมการสรรหา พิ จ ารณา
ค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการเสนอ ดังนี ้
1) นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่
2) นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษัท อีกวาระหนึง่
3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษัท อีกวาระหนึง่
การลงมติ :

วาระนีต้ อ้ งผ่านมติ อนุมตั ิ ดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิ จการ และคณะกรรมการบริ ษัทได้
กาหนดหลักเกณฑ์ ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทฯ โดยคานึงถึงผลงานโดยรวมของ
บริ ษัทฯ ขนาดธุรกิจ กาไรสุทธิ ของบริ ษัทฯ การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาไรของ
บริ ษัทฯ ภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่างๆ และเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และมีการทบทวน
ทุกปี
ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหา พิ จ ารณาค่าตอบแทน และก ากับ ดูแ ลกิ จ การได้ พิ จารณาตาม
หลักเกณฑ์และความเหมาะสมประการต่างๆ และได้ เปรี ยบเทียบกับรายงานการสารวจค่าตอบแทน
กรรมการ ประจาปี 2563 จัดทาโดยสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็นสมควรให้ คงไว้
ในอัตราเดิม ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
ปี 2563
ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)
1) ค่ าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการบริ ษัท
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
- กรรมการบริ ษัท
45,000 บาท/คน/เดือน
45,000 บาท/คน/เดือน
2) โบนัสประจาปี
1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน
3) ค่ าตอบแทนที่ไม่ ใช่ ตัวเงิน
ไม่มี
ไม่มี
เปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ : ทัง้ นี ้ให้กรรมการซึ่ งเป็ นลูกจ้างของบริ ษัทฯ คงได้รับค่าตอบแทนรายเดื อนและโบนัสประจาปี ตามอัตราที ่กล่าวมาข้ างต้นนอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั ในฐานะลูกจ้างของบริ ษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
กากับดูแลกิจการ โดยคานึงถึงความเหมาะสมในด้ านต่างๆ แล้ ว เห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ตามที่เสนอ
การลงมติ :

วาระนีต้ อ้ งผ่านมติ อนุมตั ิ ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
มาประชุม

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จากัด พ.ศ.2535 และข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 42(5) ซึง่
กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ของ
บริ ษั ท ฯ ทุ ก ปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และการกาหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2564 แล้ วเห็นว่า บริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด (AMC) เป็ น
หน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบคุ ลากรที่เพียงพอ มีความรู้ ความสามารถ นอกจากนี ้ได้
พิจารณาจานวนเงินค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2564 ซึง่ มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้
ให้ ความเห็นเสนอแนะต่อ คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี จากบริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด (AMC) เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจานวน 5 บริ ษัทประจาปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี ้
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)
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ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ
บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่มีความเกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว จึง
มีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ มีการแต่งตังโดยที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้นนี ้เป็ นผู้สอบบัญชีสงั กัดสานักงานสอบ
บัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยทัง้ 5 บริ ษัท และบริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศ
ไทย) จากัด (บริ ษัทร่ วม) แต่ไม่ได้ เป็ นผู้สอบบัญชีของ บริ ษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศ
ไทย) จากัด (บริ ษัทร่วม) เนือ่ งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์ วิสเซส (ประเทศ
ไทย) เป็ นบริ ษัทในต่างประเทศ และมีสดั ส่ว นการถื อหุ้น 51% ซึ่งมีเงื่ อนไขในการพิจารณา
คัดเลือกผู้สอบบัญชีให้ เป็ นผู้สอบบัญชีเดียวกัน
ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ มีความเชื่ อมั่นในมาตรฐานการทางานของผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท แมคคีย์ ฟู้ด
เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด ที่ผา่ นเกณฑ์การคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากกลุม่ บริ ษัทแล้ ว ว่าจะ
สามารถจัดทางบการเงินของ บริ ษัทฯ ได้ ถกู ต้ อง เสร็ จทันตามกาหนดเวลา
2) พิจารณากาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย จานวน 5 บริ ษัทประจาปี 2564 เป็ น
จานวนเงินรวม 3,630,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2563 (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มและ
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ตา่ งจังหวัด) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีบริ ษัทฯ
ค่าสอบบัญชีบริ ษัทย่อย (5 บริ ษัท)
ค่าบริ การอื่นๆ (Non-Audit Fee)
รวมค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
เปลี่ยนแปลง (%)

ปี 2563
1,200,000.2,430,000.3,630,000.-

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาตามความเห็นและข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ พิจารณา
กลัน่ กรองอย่างเหมาะสมแล้ ว และเห็นว่า บริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด (AMC) เป็ นหน่วยงานที่
มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบคุ ลากรที่เพียงพอ มีความรู้ ความสามารถ และค่าตอบแทนมีความ
เหมาะสมแล้ ว จึ ง เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารแต่ง ตัง้ ให้ นายนริ ศ
เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 หรื อ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 4664 จากบริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด (AMC) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และ
บริ ษั ท ย่อ ยจ านวน 5 บริ ษั ท ประจ าปี 2564 และอนุมัติ ค่า สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อย
ประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงินรวม 3,630,000 บาท ตามที่เสนอ
การลงมติ :

วาระนีต้ อ้ งผ่านมติ อนุมตั ิ ดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ระเบียบวาระที่ 7

ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ ามี)
วาระนี ้กาหนดไว้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นถามข้ อสงสัย และ/หรื อ เพื่อให้ กรรมการได้ ชีแ้ จงข้ อซักถามหรื อข้ อ
สงสัยต่างๆ (ถ้ ามี) ดังนัน้ จะไม่มีการนาเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจาณาอนุมตั ิ และไม่มีการลงมติ
ใดๆ ในวาระนี ้

นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ แก่ บคุ คลใดบุคคลหนึ่งหรื อกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็ นผู้รับ
มอบฉันทะ ดังมีรายชื่อและข้ อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4) โดยการกรอกข้ อมูล
ในแบบแจ้ งการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5) พร้ อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ลงนามรับรอง
ตามรายละเอียดที่ระบุในการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4) และจัดส่งเอกสารฉบับจริ งทัง้ หมดมายังบริ ษัทฯ ภายในวันที่
5 เมษายน 2564
บริ ษั ท ฯ จะเปิ ด ให้ ล งทะเบี ย นเพื่ อ เข้ า ร่ ว มประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-AGM)ได้ ล่ว งหน้ า ทาง
https://portal.eservice.set.or.th ตังแต่
้ วนั ที่ 22 มีนาคม 2564 เป็ นต้ นไป โดยสามารถศึกษาวิธีการเข้ าร่วมประชุม การมอบฉันทะ
วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4) และบริ ษัทฯ จะดาเนินการประชุมตามข้ อบังคับ
บริ ษัทฯ และกฎหมายบริ ษัทมหาชน (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6)
หากท่านมีข้อสงสัย หรื อ คาถามที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น หรื อ วาระการประชุมที่นาเสนอครัง้ นี ้ สามารถจัดส่งคาถาม
ล่วงหน้ าได้ ที่อีเมล cs@gfpt.co.th หรื อโทรสาร 02 473 8398 โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นระบุระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์ โทรศัพท์ที่บริ ษัทฯ
สามารถติดต่อกลับได้
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

(นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม)
ประธานกรรมการบริ ษัท
หมายเหตุ

1. บริ ษัทฯ ได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 และผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564
(Record Date) ทัง้ นี ้ สิ ทธิ ในการรับเงิ นปันผลดังกล่าวยังมี ความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมตั ิ จากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2564
2. บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ ห นังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ของบริ ษัทฯ ฉบับนี ้ พร้ อมทังเอกสารประกอบการประชุ
้
มและแบบฟอร์ ม
หนังสือมอบฉันทะไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (https://www.gfpt.co.th/)
3. ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นต้ องการมอบฉันทะแบบทัว่ ไปสามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ ในกรณี ที่ผ้ ถู ื อหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4. บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
ล่วงหน้ า ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เมื่อพ้ นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ ว พบว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการ
ประชุม หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ หรื อส่งคาถามล่วงหน้ า สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 แต่อย่างใด
5. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2563 แบบ 56-1 One Report ในแบบรู ปเล่ม สามารถแจ้ งความประสงค์ได้ ทางอีเมล
cs@gfpt.co.th

ช่องทางติดต่อ:
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
02 473 8000 ต่อ 1804
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สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1

รายงานประจาปี 2563 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code
ประกอบการพิจารณา
วาระที่ 1: รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2563
วาระที่ 2: พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2563

รายงานประจาปี 2563 แบบ 56-1 One Report (pdf)
Download Annual Report 2020 TH.pdf

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2 | เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4

ข้ อมูลผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ชื่อและชื่อสกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

:
:
:
:
:

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ตาแหน่ งปั จจุบนั ใน GFPT

:
:

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
ประสบการณ์ การทางาน
/ตาแหน่ งงานอื่นในปั จจุบัน

:
:

ความรู้ความชานาญ
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

:
:

นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์ โชค
กรรมการอิสระ (กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ )
56 ปี
ไทย
ปริ ญญาโทกฎหมาย University of Pennsylvania
ปริ ญญาโทกฎหมาย Southern Methodist University
ปริ ญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 78/2009
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
1 กรกฎาคม 2551 – ปั จจุบนั (13 ปี )
บริ ษัทจดทะเบียน และบริ ษัทมหาชนจากัด
-ไม่มีนิติบคุ คลอื่น
1. กรรมการ บจก. ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ พิจารณาความ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เรื่ อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประกอบกับการใช้ เครื่ องมือช่วย
ตรวจหาคุณสมบัติ หรื อทักษะที่จาเป็ นที่ยงั ขาดอยูข่ องคณะกรรมการ (Board Skill
Matrix) และจากรายชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอาชีพในทาเนียบ IOD (IOD
Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นร่ วมกับการพิจารณา
ผลประเมิ น การปฏิ บัติ ง านในต าแหน่ ง หน้ า ที่ ก รรมการและกรรมการชุด ย่อ ย
รายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบกาหนดวาระ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณากลัน่ กรองตามลาดับ

การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2563
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การประชุมคณะกรรมการตรวบสอบ
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ

1 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
1 ครัง้ (100%)
9 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
9 ครัง้ (100%)
4 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
4 ครัง้ (100%)
3 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
3 ครัง้ (100%)
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ข้ อมูลผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่ อ)
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2563) : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ : 1 แห่ง
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ข้ อพิพาททางกฎหมายที่เป็ นคดีอาญาในศาลที่ไม่ ใช่ คดีลหุโทษ : ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด
: ไม่มี
ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการอิสระ
การมีส่วนได้ เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่ อย หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในปั จจุบัน หรือช่ วง 2 ปี ที่
ผ่ านมา (เฉพาะผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ)
(1) การมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต กับผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่มี
(2) การเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หาร พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้ รับ
ไม่เป็ น
เงินเดือนประจา
(3) การเป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี รวมถึง
ไม่เป็ น
ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ทีป่ รึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ ฯลฯ
(4) การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื ้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้ า/บริการ การให้ ก้ ยู มื
ไม่มี
เงินหรื อการกู้ยมื เงิน) โดยให้ ระบุขนาดของรายได้ ด้วย
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ข้ อมูลผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ชื่อและชื่อสกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ตาแหน่ งปั จจุบันใน GFPT
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
ประสบการณ์ การทางาน
/ตาแหน่ งงานอื่นในปั จจุบัน

ความรู้ความชานาญ
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2563
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:

นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม
กรรมการบริ ษัท (กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ )
63 ปี
ไทย
ปริ ญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 17/2004
กรรมการบริ ษัท
18 เมษายน 2546 – ปั จจุบนั (18 ปี )
บริ ษัทจดทะเบียน และบริ ษัทมหาชนจากัด
1. รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายนาเข้ าสินค้ าและจัดซื ้อเคมีภณ
ั ฑ์
บมจ. กรุงไทยอาหาร
นิติบคุ คลอื่น
1. กรรมการ บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์
: เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริ หารจัดการ และมีความชานาญด้ านการจัดซือ้ และ
นาเข้ าวัตถุดิบ และมีประสบการณ์ทางานในอุตสาหกรรมเกษตรมากกว่า 30 ปี
: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ พิจารณาความ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เรื่ อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ใน
ธุรกิ จที่เกี่ ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประกอบกับการใช้ เครื่ องมือช่วย
ตรวจหาคุณสมบัติ หรื อทักษะที่จาเป็ นที่ยงั ขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill
Matrix) และจากรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอาชี พในทาเนียบ IOD (IOD
Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น ร่ วมกับการพิจารณา
ผลประเมิ น การปฏิ บัติ ง านในต าแหน่ ง หน้ าที่ ก รรมการและกรรมการชุ ด ย่ อ ย
รายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบกาหนดวาระ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณากลัน่ กรองตามลาดับ
1 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
1 ครัง้ (100%)
9 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
9 ครัง้ (100%)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2563) : 10,100,000 หุ้น คิดเป็ น 0.81% ของจานวนหุ้นทังหมด
้
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ข้ อมูลผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่ อ)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ : 2 แห่ง
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ : 1 แห่ง
1) รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายนาเข้ าสินค้ าและจัดซื ้อเคมีภณ
ั ฑ์ บมจ. กรุงไทยอาหาร
เป็ นบริ ษัทย่อย ธุรกิจจาหน่ายอาหารสัตว์
ข้ อพิพาททางกฎหมายที่เป็ นคดีอาญาในศาลที่ไม่ ใช่ คดีลหุโทษ : ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด
: ไม่มี
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ข้ อมูลผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ชื่อและชื่อสกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ตาแหน่ งปั จจุบนั ใน GFPT

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
ประสบการณ์ การทางาน
/ตาแหน่ งงานอื่นในปั จจุบัน

ความรู้ความชานาญ

:
:
:
:
:
:
:

นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
กรรมการบริ ษัท (กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ )
50 ปี
ไทย
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Boston University
หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 33/2003
กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หาร
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานจัดซื ้อไก่เนื ้อ
: 18 เมษายน 2546 – ปั จจุบนั (18 ปี )
: บริ ษัทจดทะเบียน และบริ ษัทมหาชนจากัด
1. กรรมการ และรองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายการตลาด
บมจ. กรุงไทยอาหาร
นิติบคุ คลอื่น
1. กรรมการ บจก. ฟาร์ มกรุงไทย
2. กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม
3. กรรมการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์
4. กรรมการ บจก. จีพี บรี ดดิ ้ง
5. กรรมการ บจก. ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์
6. กรรมการ บจก. ฟาร์ ม ป.เจริ ญพันธ์ อิมเอ็กซ์
7. กรรมการ บจก. ป.เจริ ญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ ม
8. กรรมการ บจก. กรุงไทยเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
9. กรรมการ บจก. ป.เจริ ญพันธ์ โปรดิ๊วส
10. กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์
11. กรรมการ บจก. จุลฉัตร
12. กรรมการ บจก. เอ็มเอส 2018
: เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริ หารจัดการ และมีความชานาญด้ านการขายอาหาร
สัตว์ การจัดซื ้อไก่เนื ้อ และมีประสบการณ์ทางานในอุตสาหกรรมเกษตรมากกว่า
10 ปี
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ข้ อมูลผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่ อ)
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ พิจารณาความ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เรื่ อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประกอบกับการใช้ เครื่ องมือช่วย
ตรวจหาคุณสมบัติ หรื อทักษะที่จาเป็ นที่ยงั ขาดอยูข่ องคณะกรรมการ (Board Skill
Matrix) และจากรายชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอาชีพในทาเนียบ IOD (IOD
Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นร่ วมกับการพิจารณา
ผลประเมิ น การปฏิ บัติ ง านในต าแหน่ ง หน้ า ที่ ก รรมการและกรรมการชุด ย่อ ย
รายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบกาหนดวาระ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณากลัน่ กรองตามลาดับ

การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2563
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ
- การประชุมคณะกรรมการบริ หาร

1 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
1 ครัง้ (100%)
9 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
9 ครัง้ (100%)
3 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
3 ครัง้ (100%)
12 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
12 ครัง้ (100%)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2563) : 59,791,880 หุ้น คิดเป็ น 4.77% ของจานวนหุ้นทังหมด
้
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ : 13 แห่ง
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ : 5 แห่ง
1) กรรมการ และรองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายการตลาด บมจ. กรุงไทยอาหาร เป็ นบริ ษัทย่อย ธุรกิจจาหน่ายอาหารสัตว์
2) กรรมการ บจก. จีพี บรี ดดิ ้ง
เป็ นบริ ษัทย่อย
ธุรกิจจาหน่ายลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
3) กรรมการ บจก. ฟาร์ มกรุงไทย
เป็ นบริ ษัทย่อย
ธุรกิจจาหน่ายลูกไก่
4) กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม เป็ นบริ ษัทย่อย
ธุรกิจจาหน่ายไก่เนื ้อ
5) กรรมการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์
เป็ นบริ ษัทย่อย
ธุรกิจจาหน่ายลูกชิ ้นไส้ กรอก
ข้ อพิพาททางกฎหมายที่เป็ นคดีอาญาในศาลที่ไม่ ใช่ คดีลหุโทษ : ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด
: ไม่มี
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นิยามกรรมการอิสระ ของ บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ได้ พิจารณาความเหมาะสมของการกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของ
บริ ษัทฯ ต้ องมีคณ
ุ สมบัตติ ามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศแก้ ไขเพิ่มเติมซึง่ อาจมีในอนาคต โดยกาหนดให้
เข้ มข้ นกว่าข้ อกาหนดของนิยามกรรมการอิสระ ของ ก.ล.ต. ในเรื่ องสัดส่วนการถือหุ้น (ก.ล.ต. กาหนดร้ อยละ 1)
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2. ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งกับบริ ษัทฯ ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนได้ รับการแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร กับ
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัท
ย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะ
ที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วจิ ารณญาณอย่างอิสระ รวมทังไม่
้ เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนได้ รับการแต่งตัง้
เป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีมลู ค่า
ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่าตามวิธีการคานวณมูลค่า
ของรายการที่เกี่ ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน โดยให้ นั บรวมภาระหนี ท้ ี่เกิ ดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อ นวัน ที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้ วย
5. ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งกับบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้น ที่มีนยั
(ถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย) ผู้มีอานาจควบคุม หรื อ
หุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุ ม
ของบริ ษัทฯ สังกัดอยู่ ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรื อผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึง่ ได้ รับ
ค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้ ด้ วยทังในปั
้ จจุบนั และก่อนได้ รับการแต่ง ตังเป็
้ น
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยใน
ห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของ
จานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่ งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ แล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้
ตัดสินใจ ในการดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานา จ
ควบคุม ของบริ ษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนันเป็
้ นกรรมการที่มี
ส่วนร่ วมในการบริ หารงาน

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

สิ่งที่สง่ มำด้ วย 4

วิธีการเข้ าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ และข้ อมูลกรรมการอิสระ
วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564 ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริ ษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน) จัดให้ มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ใน
วันที่ 8 เมษำยน 2564 เวลำ 9:00 น. และมีกำรถ่ำยทอดสดจำก ห้ องประชุม ชัน้ M อำคำรจีเอฟพีที ถนนพระรำม 2 แขวง
บำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150 ภำยใต้ พระรำชกำหนดว่ำด้ วยกำรประชุมผ่ำนสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
ขอให้ ท่ำนผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิก ส์
(E-AGM) โปรดกรุ ณ ำศึกษำรำยละเอี ยด เกี่ ย วกับ กำรเตรี ยมควำมพร้ อมก่อ นใช้ งำนระบบประชุม อิเ ล็กทรอนิ กส์ (DAP
e-Shareholder Meeting) ขัน้ ตอนกำรลงทะเบี ย นผ่ำ นระบบ (e-Register) ขัน้ ตอนกำรเข้ ำ ร่ ว มประชุม กำรถำมค ำถำม
กำรลงคะแนนเสียง จำกคูม่ ือกำรใช้ งำนระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกำรประชุมผู้ถือ (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7)
บริ ษัทฯ จะเปิ ดให้ ลงทะเบียนล่วงหน้ ำ (Pre-register) ในวันที่ 22 มีนำคม 2564 จนถึงวันที่กำรประชุมเสร็ จสิ ้น
ลงทะเบียน และเข้ ำร่วมประชุมฯ (E-AGM)
https://portal.eservice.set.or.th

คูม่ ือกำรใช้ งำนระบบกำรประชุมฯ (E-AGM)
https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html
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การลงทะเบียน และ การยืนยันตัวตน (แล้ วแต่ กรณี)
1. กรณีท่ ผี ้ ถู อื หุ้นบุคคลธรรมดา และมีความประสงค์ เข้ าร่ วมประชุม E-AGM ด้ วยตนเอง
โปรดดำเนินกำรตำมขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
(1) ลงทะเบียนผ่ านระบบ e-Register ด้ วยตนเอง ผ่ำน https://portal.eservice.set.or.th หรื อสแกน
QR Code นี ้
(2) กดเลือก “ลงทะเบียน”
(3) ยอมรับข้ อตกลงและเงื่อนไขกำรเข้ ำประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่ องหมำย
และกดปุ่ ม “ตกลง”
(4) กรอกข้ อมูลตำมที่ระบุ ได้ แก่
4.1) ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย)
4.2) เลขที่บตั รประจำตัวประชำชน และเลขที่หลังบัตร (กรอกเฉพำะตัวเลขไม่ต้องขีด)
4.3) วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
4.4) อีเมล (สำหรับใช้ เป็ น username ในกำรเข้ ำระบบ)
4.5) หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ (กรอกเฉพำะตัวเลขไม่ต้องขีด)
4.6) รหัสผ่ำน และยืนยันรหัสผ่ำน
(5) ให้ ควำมยินยอมรับเอกสำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จำกผู้จดั ประชุม โดยทำเครื่ องหมำย
(6) กดปุ่ ม “ดำเนินกำรต่อ”
(7) กดขอรหัส OTP โดยระบบจะทำกำรจัดส่งรหัส OTP ไปยังหมำยเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ กรอกไว้ ตอนต้ น
(8) ระบบจะส่งข้ อมูลเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้ องกับฐำนข้ อมูลของกรมกำรปกครอง
(9) หลังจำกตรวจสอบควำมถูกต้ องกับฐำนข้ อมูลของกรมกำรปกครอง
ผู้ถือหุ้นทำกำรถ่ำยรูป โดยกดที่รูปภำพระบบจะเปิ ดฟังก์ชนั่ กล้ องถ่ำยรูป และให้ ผ้ ถู ือหุ้นทำกำรถ่ำยภำพตนเองพร้ อม
บัตรประจำตัวประชำชน จำนวน 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
รูปที่ 1 : รูปปั จจุบนั
รูปที่ 2 : รูปบัตรประจำตัวประชำชน (ซึง่ ปรำกฏรูปถ่ำยของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอำยุ)
รูปที่ 3 : รูปปั จจุบนั คูก่ บั บัตรประจำตัวประชำชน
(10) ตรวจสอบข้ อมูลกำรถือครองหลักทรัพย์ หำกตรวจสอบแล้ วข้ อมูลถูกต้ องให้ กดปุ่ ม “ยืนยัน”
(11) ผู้ถือหุ้นจะได้ รับอีเมลเพื่อแจ้ งผลกำรลงทะเบียน หำกไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรื อติดต่อเจ้ ำหน้ ำที่
ของบริ ษัทจดทะเบียน
*** ผู้ถอื หุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้ ) และ Password (รหัสผ่ าน)
ให้ เป็ นความลับ ไม่ ควรเปิ ดเผยให้ ผ้ อู ่ นื รับทราบ ***
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2. กรณี ท่ ีผ้ ูถือหุ้ นบุ คคลธรรมดา ที่ประสงค์ ให้ บริ ษัทฯ ทาการลงทะเบียนแทน หรื อ ต้ องการใช้ เอกสารอื่น ๆ
ในการยืนยันตัวตน เพื่อเข้ าร่ วมประชุม E-AGM ด้ วยตนเอง
โปรดดำเนินกำรตำมขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
(1) กรอกข้ อมูลใน แบบแจ้ งการประชุมที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งมำพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ (หน้ ำแรกที่มี QR Code)
(2) สำเนำ “เอกสารแสดงตัวตน”1 ของผู้ถือหุ้น และลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
(3) จัดส่งเอกสำรฉบับจริ งข้ ำงต้ นทังหมดมำยั
้
งบริ ษัทฯ ภำยในวันที่ 5 เมษำยน 2564 ตำมที่อยู่ ดังนี ้
ฝ่ ำยเลขำนุกำรบริ ษัท
บริ ษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 312 ถนนพระรำมที่ 2 แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150
(4) ผู้ถือหุ้นจะได้ รับอีเมลเพื่อแจ้ งผลกำรลงทะเบียน หำกไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรื อติดต่อเจ้ ำหน้ ำที่
ของบริ ษัทจดทะเบียน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน หำกเอกสำรฉบับจริ งส่งมำถึงบริ ษัทฯ ภำยหลังกำหนดเวลำที่ระบุข้ำงต้ น หรื อ
กรณีที่เอกสำรหรื อหลักฐำนไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ องหรื อไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไข
*** ผู้ถอื หุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้ ) และ Password (รหัสผ่ าน)
ให้ เป็ นความลับ ไม่ ควรเปิ ดเผยให้ ผ้ อู ่ นื รับทราบ ***

1

“เอกสำรแสดงตัวตน” ต้ องเป็ นเอกสำรที่สว่ นรำชกำรออกให้ ซงึ่ ปรำกฏรูปถ่ำยและยังไม่หมดอำยุ เช่น บัตรประจำตัวประชำชน
บัตรประจำตัวข้ ำรำชกำร บัตรประจำตัวพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ใบขับขี่ หนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) หรื อ บัตร
ประจำตัวอย่ำงอื่นทีอ่ อกโดยหน่วยงำนรำชกำร (กรณีมีกำรเปลีย่ นชื่อหรื อชื่อสกุลให้ ยื่นหลักฐำนประกอบด้ วย)
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การร่ วมประชุมโดยการมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระของบริ ษัทฯ ท่ำนใดท่ำนหนึ่ง หรื อ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เข้ ำร่ วมประชุมแทน โดย
ใช้ หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5) พร้ อมจัดเตรี ยมเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ ตำมแต่กรณี ดังต่อไปนี ้
3. กรณีผ้ ถู อื หุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
(1) กรอกข้ อมูลใน แบบแจ้ งการประชุมที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งมำพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ (หน้ ำแรกที่มี QR Code)
(2) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมำพร้ อมหนังสือเชิญประชุมซึง่ ได้ กรอกข้ อควำมถูกต้ องครบถ้ วน และลงลำยมือ
ชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
(3) สำเนำ “เอกสารแสดงตัวตน”1 ของผู้มอบฉันทะ และลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
(4) สำเนำ “เอกสารแสดงตัวตน”1 ของผู้รับมอบฉันทะ และลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
4. กรณีผ้ ถู อื หุ้นเป็ นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
(1) กรอกข้ อมูลใน แบบแจ้ งการประชุมที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งมำพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ (หน้ ำแรกที่มี QR Code)
(2) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมำพร้ อมหนังสือเชิญประชุมซึง่ ได้ กรอกข้ อควำมถูกต้ องครบถ้ วน และลง
ลำยมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
(3) สำเนำ “หนังสือรั บรองการจดทะเบียนนิติบุคคล” ของผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยกรมทะเบียนกำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์
หรื อ ส่วนรำชกำรที่มีอำนำจของประเทศที่นิติบคุ คลนันตั
้ งอยู
้ ่ หรื อเจ้ ำหน้ ำที่ของนิติบคุ คลนัน้ ซึ่งออกมำไม่เกิน 1 ปี
โดยต้ องมีรำยละเอียด ชื่อนิติบคุ คล ผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันหรื อกระทำกำรแทนนิติบคุ คล เงื่อนไขหรื อข้ อจำกัด
ในกำรลงลำยมือชื่อ ที่ตงสำนั
ั ้ กงำนใหญ่ เป็ นต้ น และลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล และมี
ข้ อควำมแสดงให้ เห็นว่ำ ผู้แทนนิติบคุ คลซึ่งลงนำมในหนังสือมอบฉันทะมีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผู้
ถือหุ้น
(4) สำเนำ “เอกสารแสดงตัวตน”1 ของผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คล และลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
(5) สำเนำ “เอกสารแสดงตัวตน”1 ของผู้รับมอบฉันทะ และลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
5. กรณีผ้ ถู อื หุ้นเป็ นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่ างประเทศ และแต่ งตัง้ ให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(1) กรอกข้ อมูลใน แบบแจ้ งการประชุมที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งมำพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ (หน้ ำแรกที่มี QR Code)
(2) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ที่สำมำรถ download ได้ ที่
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2021TH5ProxyC.pdf ซึง่ ได้ กรอกข้ อควำมถูกต้ องครบถ้ วน และลง
ลำยมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
(3) สำเนำ “หนังสือรั บรองการจดทะเบียนนิติบุคคล” ของผู้ถือหุ้น และลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้แทน
นิติบคุ คล และมีข้อควำมแสดงให้ เห็นว่ำ ผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะมีอำนำจกระทำกำรแทนนิติ
บุคคลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
(4) สำเนำ “เอกสารแสดงตัวตน”1 ของผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คล และลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
(5) สำเนำ “หนังสือยืนยันกำรได้ รับอนุญำตประกอบธุรกิจ Custodian”
1

“เอกสำรแสดงตัวตน” ต้ องเป็ นเอกสำรที่สว่ นรำชกำรออกให้ ซงึ่ ปรำกฏรูปถ่ำยและยังไม่หมดอำยุ เช่น บัตรประจำตัวประชำชน
บัตรประจำตัวข้ ำรำชกำร บัตรประจำตัวพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ใบขับขี่ หนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) หรื อ บัตร
ประจำตัวอย่ำงอื่นทีอ่ อกโดยหน่วยงำนรำชกำร (กรณีมีกำรเปลีย่ นชื่อหรื อชื่อสกุลให้ ยื่นหลักฐำนประกอบด้ วย)
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(6) สำเนำ “หนังสือรั บรองการจดทะเบียนนิติบุคคล” ของ Custodian ที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ ซึง่ ออกมำไม่เกิน
1 ปี และลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำ ถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คลของ Custodian หรื อผู้รับมอบอำนำจ
(กรณีมีหนังสือมอบอำนำจกำหนดให้ ผ้ รู ับมอบอำนำจลงนำมรับรองสำเนำเอกสำรดังกล่ำวได้ )
(7) สำเนำ “เอกสารแสดงตัวตน”1 ของผู้รับมอบฉันทะ และลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
(8) เอกสำรใดที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภำษำอัง กฤษ เอกสำรนันจะต้
้
องจัดทำคำแปลภำษำอังกฤษแนบมำพร้ อมกัน และให้
ผู้แทนนิติบคุ คลรับรองควำมถูกต้ องของคำแปล (ถ้ ำมี)
ผู้ถือหุ้นโปรดจัดส่งเอกสำรฉบับจริ งข้ ำงต้ นทังหมดมำยั
้
งบริ ษัทฯ ภำยในเวลำทำกำรของวันที่ 5 เมษายน 2564 (วันที่ได้ รับ
เอกสาร) ตำมที่อยู่ ดังนี ้
ฝ่ ำยเลขำนุกำรบริ ษัท
บริ ษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 312 ถนนพระรำมที่ 2 แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150
ผู้ถือหุ้นจะได้ รับอีเมลเพื่อแจ้ งผลกำรลงทะเบียน หำกไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรื อติดต่อเจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัท
จดทะเบียน
การแจ้ งผลการยืนยันตัวตนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมฯ
เมื่อบริ ษัทฯได้ รับเอกสำรกำรลงทะเบียนและ/หรื อกำรมอบฉันทะ ตำมข้ อ 2. 3. 4. และ 5. และดำเนินกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้ องของเอกสำรดังกล่ำวแล้ ว บริ ษัทฯ จะแจ้ งชื่อเข้ ำใช้ งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) พร้ อม WebLink ในกำร
Log-in เข้ ำสูร่ ะบบกำรประชุม E-AGM ไปยัง e-mail ที่ระบุในเอกสำร
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน หำกเอกสำรฉบับจริ งส่งมำถึงบริ ษัทฯ ภำยหลังกำหนดเวลำที่ระบุข้ำงต้ น หรื อกรณี
ที่เอกสำรหรื อหลักฐำนไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ องหรื อไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไข
อนึง่ ระบบ E-AGM นี ้ระบุให้ ใช้ บญ
ั ชี e-mail address ในกำรลงทะเบียนได้ เพียง 1 บัญชีตอ่ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ 1 รำย
เท่ำนัน้ หำกผู้เข้ ำร่ วมประชุมเป็ นผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้นรำยอื่น หรื อ ผู้เข้ ำร่ วมประชุมที่รับมอบฉันทะมำจำกผู้
ถือหุ้นหลำยรำย กรุณำเตรี ยม e-mail address ตำมจำนวนผู้ถือหุ้นที่จะเข้ ำร่วมประชุมฯ
*** ผู้ถอื หุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้ ) และ Password (รหัสผ่ าน)
ให้ เป็ นความลับ ไม่ ควรเปิ ดเผยให้ ผ้ อู ่ นื รับทราบ ***

1

“เอกสำรแสดงตัวตน” ต้ องเป็ นเอกสำรที่สว่ นรำชกำรออกให้ ซงึ่ ปรำกฏรูปถ่ำยและยังไม่หมดอำยุ เช่น บัตรประจำตัวประชำชน
บัตรประจำตัวข้ ำรำชกำร บัตรประจำตัวพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ใบขับขี่ หนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) หรื อ บัตร
ประจำตัวอย่ำงอื่นทีอ่ อกโดยหน่วยงำนรำชกำร (กรณีมีกำรเปลีย่ นชื่อหรื อชื่อสกุลให้ ยื่นหลักฐำนประกอบด้ วย)
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ข้ อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทำหนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่กำหนดโดยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ เรื่ อง กำหนดแบบหนังสือมอบ
ฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึง่ ได้ กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในกำรประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้ แก่
1. แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทัว่ ไป ซึง่ เป็ นแบบที่ง่ำยและไม่ซบั ซ้ อน
2. แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว
3. แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพำะกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝำกและดูแลหุ้น
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ ำร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ ำประชุมแทน หรื อกรรมกำร
อิสระของบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยเลือกใช้ หนังสือมอบ
ฉันทะเพียงแบบเดียว ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ขอแนะนำให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่สง่ มำด้ วย 5) ซึ่งท่ำนสำมำรถระบุกำรออก
เสียงลงคะแนนได้ อย่ำงชัดเจน
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องกำรมอบฉันทะแบบทัว่ ไปสำมำรถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้
ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น สำมำรถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ได้ โดยสำมำรถ download ได้ ที่ website: https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2021TH5ProxyC.pdf

การมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
รำยชื่อกรรมกำรอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะมีดงั นี ้
1. นพ.สาธิต กรเณศ
กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ อำยุ 68 ปี
อยูบ่ ้ ำนเลขที่ 250/2 ซอยทองหล่อ 8 ถนนสุขมุ วิท 55 แขวงคลองตัน เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110
2. นายปารเมศ เหตระกูล
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ อำยุ 57 ปี
อยูบ่ ้ ำนเลขที่ 1/4 ถนนวิภำวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
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ข้ อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นมอบฉันทะ
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการ

อายุ
สัญชาติ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ประสบการณ์ การทางาน/
ตาแหน่ งงานอื่นในปั จจุบนั
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน หรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร
การถือหุ้นในบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
สัดส่ วนของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ข้ อพิพาททางกฎหมายที่เป็ นคดีอาญาในศาลที่
ไม่ ใช่ คดีลหุโทษ
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2563

ผลงานในระหว่ างดารงตาแหน่ งกรรมการ

การมีส่วนได้ ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาในครัง้ นี ้
การมีส่วนได้ เสียพิเศษในวาระพิจารณาอื่นๆ

นพ.สาธิต กรเณศ
กรรมกำรอิสระ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน
และกำกับดูแลกิจกำร
68 ปี
ไทย
วทบ.พบ.วุฒิบตั รศัลยกรรมทัว่ ไปและศัลยกรรมเด็ก มหำวิทยำลัยมหิดล
หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น14/2004
หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 31/2010
25 มิถนุ ำยน 2541 – ปั จจุบนั (23 ปี )
อำจำรย์และแพทย์ คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี
กรรมกำร บจก. เอส.วี.เค. แฟมิลี่ มำร์ ท
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
เข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครัง้
เข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 9 / 9 ครัง้
เข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 / 4 ครัง้
เข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน
และกำกับดูแลกิจกำร 3 / 3 ครัง้
มี บ ทบำทสำคัญในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรกำกับดูแล
กรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำรให้ เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิ ภำพและสอดคล้ องตำมหลัก
ธรรมำภิบำล
วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมตั ิคำ่ ตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2564
ไม่มี
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ข้ อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นมอบฉันทะ
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการ

อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ประสบการณ์ การทางาน/
ตาแหน่ งงานอื่นในปั จจุบนั

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน หรือ
เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร
การถือหุ้นในบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
สัดส่ วนของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ข้ อพิพาททางกฎหมายที่เป็ นคดีอาญาในศาลที่
ไม่ ใช่ คดีลหุโทษ
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2563

ผลงานในระหว่ างดารงตาแหน่ งกรรมการ
การมีส่วนได้ ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาในครัง้ นี ้
การมีส่วนได้ เสียพิเศษในวาระพิจารณาอื่นๆ

นายปารเมศ เหตระกูล
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน
และกำกับดูแลกิจกำร
57 ปี
ไทย
ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจมหำบัณฑิต, University of Hartford, Connecticut, USA
ปริ ญญำตรี บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประกำศนียบัตรทำงวิชำชีพชันสู
้ งทำงด้ ำนกำรเงินและกำรลงทุน CFA,
the Institute of Chartered Financial Analysts, Virginia, USA
หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 43/2005
1 กรกฎำคม 2548 – ปั จจุบนั (16 ปี )
กรรมกำร บจก. ดีเอ็นบรอดคำสท์
กรรมกำร บจก. ประชุมช่ำง
กรรมกำร บจก. อะกริ ยเู นี่ยน
กรรมกำร บจก. ปิ ยะดำแมนชัน่
ไม่มี
ไม่มี
50,000 หุ้น
ไม่มี
คิดเป็ น 0.004% ของจำนวนหุ้นทังหมด
้
ไม่มี
เข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครัง้
เข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท 8 / 9 ครัง้
เข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 / 4 ครัง้
เข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน
และกำกับดูแลกิจกำร 3 / 3 ครัง้
มีบทบำทสำคัญในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบในกำรกำกับดูแลกรรมกำรและฝ่ ำย
จัดกำรให้ เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้ องตำมหลักธรรมำภิบำล
วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมตั ิคำ่ ตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2564
ไม่มี
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การเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- โปรดศึกษาวิ ธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิ เล็กทรอนิ กส์ การรับชมการถ่ายทอดการประชุม การลงคะแนน
และการถามคาถามในทีป่ ระชุมได้ที่ “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิ เล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที ่
https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html หรื อ Scan QR code
- ผู้ถือหุ้น หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ สำมำรถ Log-in เข้ ำสูร่ ะบบ e-service ได้ ตงแต่
ั ้ เวลำ 8.00 น. ด้ วย ชื่อผู้ใช้
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) พร้ อมรหัส OTP ที่ได้ รับ ได้ ที่ https://portal.eservice.set.or.th
หรื อ Scan QR code
- เมื่อเข้ ำสูร่ ะบบ e-service ผู้เข้ ำร่วมประชุมสำมำรถกดลิงค์ URL เพื่อเข้ ำสูร่ ะบบ Webex เพื่อเข้ ำประชุม และรับชมกำร
ถ่ำยทอดสดกำรประชุม E-AGM
การถามคาถามในที่ประชุม
- ก่อนกำรลงมติในแต่ละวำระ ที่ประชุมจะเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำม หรื อ แสดงควำมคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับ
วำระนันๆ
้ ตำมควำมเหมำะสม โดยขอให้ ผ้ เู ข้ ำร่ วมประชุม กลับมำที่หน้ ำ e-service ที่ได้ Log-in ไว้ ก่อนหน้ ำ และเลือก
กดปุ่ ม “ส่งคำถำม” จำกนัน้ พิมพ์คำถำมลงในกล่องข้ อควำม และกดปุ่ ม “ยืนยัน” เพื่อเข้ ำคิวถำมคำถำม
- โปรดรอกำรติดต่อกลับจำกเจ้ ำหน้ ำ ที่ผ้ ดู แู ลระบบเพื่อเปิ ดกล้ องและไมค์ และสอบถำมหรื อแสดงควำมเห็นในที่ประชุม
ต่อไป ผู้ร่วมประชุมที่ต้องกำรถำมคำถำมหรื อเสนอควำมคิดเห็น กรุ ณำแจ้ งชื่อและนำมสกุ ลก่อนถำมคำถำมหรื อเสนอ
ควำมคิดเห็น
การออกเสียงลงคะแนน
- กำรออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ำกับ 1 เสียง
- ผู้เข้ ำร่วมประชุมจะต้ องกลับไปที่หน้ ำ e-service ที่ได้ Log-in ไว้ ก่อนหน้ ำนี ้ เพื่อทำกำรลงคะแนนเสียง
- กำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ผู้ถือหุ้น หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ สำมำรถลงคะแนน “เห็นด้ วย” หรื อ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ
“งดออกเสียง” เพียงทำงใดทำงหนึง่ เท่ำนัน้
- หำกผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะลงคะแนน “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ให้ ทำกำรลงคะแนนผ่ำนหน้ ำ
e-service สำหรับผู้ที่ห้ นุ หรื อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนน “เห็นด้ วย” ไม่จำเป็ นต้ องเลือกผ่ำนระบบ เนื่องจำก
ระบบได้ ตงค่
ั ้ ำให้ ลงคะแนน “เห็นด้ วย” เป็ นค่ำเริ่ มต้ น (default setting)
- หำกผู้ถือหุ้นได้ กำหนดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระในหนังสือมอบฉันทะแล้ ว บริ ษัทฯ จะถือเอำ
เสียงลงคะแนนตำมที่ผ้ ถู ือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะเท่ำนัน้
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การนับคะแนนเสียง
- กำรนับคะแนนเสียงในแต่ละวำระ บริ ษัทฯ จะนับคะแนนเสียงที่ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง ทังนี
้ ้ กรณีใช้ มติ
เสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริ ษัทฯ จะไม่นำคะแนนงดออกเสียงมำนับเป็ นฐำน
คะแนน และกรณีใช้ มติสองในสำมของจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และมติสำมในสี่ของจำนวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มำประชุม บริ ษัทฯ จะนำคะแนนงดออกเสียงมำนับเป็ นฐำนคะแนน
- สำหรับมติที่ประชุมให้ ถือคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้ น วำระพิจำรณำ
อนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำร มติของที่ประชุมให้ ถือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มำประชุม
การแจ้ งผลการลงคะแนนเสียง
- หลังจำกนับคะแนนในแต่ละวำระเสร็ จสิ ้น จะแจ้ งผลกำรออกเสียงลงคะแนนให้ ที่ประชุมทรำบ โดยแบ่งเป็ นคะแนนเสียง
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ ซึง่ วำระเลือกตังกรรมกำรจะประกำศผลเป็
้
นรำยบุคคล
บริ ษัทฯ จะบันทึกภำพและเสียงตลอดวำระกำรประชุมฯ โดยภำยหลังเสร็ จสิ ้นกำรประชุมฯ บริ ษัทฯ จะเผยแพร่วีดิโอกำรประชุม
ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ

กรณีมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุ ณาติดต่ อ
ฝ่ ำยเลขำนุกำรบริษัท
บริ ษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 312 ถนนพระรำมที่ 2 แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150
โทรศัพท์ 02 473 8000 ต่อ 1804 ,1827
อีเมล cs@gfpt.co.th
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แนะนำให้ ใช้ )
เขียนที่.................................................................................................
วันที่.......................... เดือน................................. พ.ศ..........................
(1) ข้ าพเจ้ า............................................................................................................... สัญชาติ....................................................
อยูบ่ ้ านเลขที่.................................................. ถนน..................................................... ตาบล/แขวง..............................................
อาเภอ/เขต..................................................... จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์............................................
(2) ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม..................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.......................................เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ........................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.............................................. เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.............................................. เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) ......................................................................................................... อายุ........................... ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่............................................ ถนน....................................... ตาบล/แขวง.............................................
อาเภอ/เขต............................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์...........................................
เบอร์ โทรศัพท์มือถือ (สาหรับ OTP) *..............................................อีเมล์ *........................................................... หรื อ
มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ .................... นำยแพทย์ สำธิต กรเณศ ...... อายุ............68...........ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่.…250/2..ซอยทองหล่อ...8… ถนน……....สุขมุ วิท 55............. ตาบล/แขวง...........คลองตัน....................
อาเภอ/เขต……......วัฒนา........................ จังหวัด……….กรุงเทพฯ........... รหัสไปรษณีย์......10110................... หรื อ
มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ ..................... นำยปำรเมศ เหตระกูล......... อายุ..........57.............ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่ …….…1/4…………………. ถนน .........วิภาวดีรังสิต........... ตาบล/แขวง.....................-.....................
อาเภอ/เขต……......หลักสี.่ ........................ จังหวัด…......กรุงเทพฯ............ รหัสไปรษณีย์......10210................... หรื อ
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ในรู ปแบบกำรประชุมผ่ ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย

หมำยเหตุ : กรุ ณากรอกข้ อมูลู ทังหมด
้
โดยเฉพาะที่ระบุุ (*) ให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน มิเช่นนัน้ บริ ษัทฯ จะไม่สามารถจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password)
และ OTP ให้ แก่ทา่ นเพื่อใช้ ในการล็อกอิน (log-in) เข้ าสูร่ ะบบการประชุมุ ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วำระที่ 1:

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ประจำปี 2563

(ระเบียบวาระนี ้เป็ นเรื่ องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)
วำระที่ 2:

พิจำรณำอนุมตั ิงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
วำระที่ 3:

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ ำยเงินปั นผลจำกผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2563

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
วำระที่ 4:

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระประจำปี 2564

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
แต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด หรื อ
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ดังนี ้
1. นำยธนำธิป พิเชษฐวณิชย์ โชค
เห็นด้ วย
2. นำงสำววรรณี ศิริมงคลเกษม
เห็นด้ วย
3. นำยสุจิน ศิริมงคลเกษม
เห็นด้ วย
วำระที่ 5:

พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2564

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
วำระที่ 6:

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

พิจำรณำแต่ งตัง้ และกำหนดค่ ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ น ไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้
ถูกต้ อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ ง
ประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณี ที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ ……...…………………………………………… ผู้มอบฉันทะ
(...............................................................)
ลงชื่อ ……...………………………………………....... ผู้รับมอบฉันทะ
(...............................................................)

หมำยเหตุ:
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด หรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
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ข้ อบังคับบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน) และ กฎหมำยบริ ษัทมหำชนจำกัด
เฉพำะส่ วนที่เกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรออกเสียงลงคะแนน
หมวดที่ 5: กำรประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 36 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทฯ
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามั ญเมื่อใดก็
ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มี
หุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงั ้ หมดจะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มี
ประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 37 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการทาเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม
พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่ อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของ
คณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่พิมพ์จาหน่าย ณ ท้ องที่ อันเป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริษัทเป็ นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้ อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้น
ทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมงจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามกาหนดไว้
หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ร้ องขอ ให้ นัดประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือ นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าจะต้ องครบ
องค์ประชุม
ข้ อ 39 ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธาน
กรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ น ประธาน ถ้ าประธานไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึ่งมาประชุม
เลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 40 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้
ในกรณีมอบฉันทะให้ ยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกาหนดต่อประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ประชุม
ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
้ มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจานวนหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะ (ถ้ ามี) โดยถือว่าหนึ่ง หุ้นมีหนึ่งเสียง
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้ นแต่ผ้ รู ับมอบฉันทะจะแถลงต่อ
ที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซงึ่ มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจานวนหุ้นผู้มอบฉันทะถืออยูด่ ้ วย
ข้ อ 41 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัทฯ
(ค) การทา แก้ ไข หรือ เลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัทฯ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการ
ธุรกิจของบริ ษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ข้ อ 42 กิจการที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทา มีดงั นี ้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
(5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) ปรึกษากิจการอื่น ๆ

คู่ มื อ ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ
ป ร ะ ชุ ม อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
สาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

DAP e-Shareholder Meeting

บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จากัด (DAP) กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สารบัญ
1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
(DAP e-Shareholder Meeting)

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

4

การใช้งานฟังก์ชั่นถามคาถาม

5

การใช้งานฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง

6

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password)

สาหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจาตัวประชาชน
ในการยืนยันตัวตน

1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการประชุม
ผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม

PC Computer

Notebook

Tablet

Mobile

สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser

Google Chrome
(แนะนา)

Safari

Internet Explorer

รองรับบนระบบปฎิบตั ิการ

IOS

android

ดาวน์โหลด Cisco WebEx Meeting application*

android
IOS
*สามารถใช้งานผ่าน Web Browser ได้ กรณีไม่ต้องการดาวน์โหลด application

เตรียมหลักฐานการพิสูจน์ตวั ตน

บัตรประจาตัวประชาชน

3

1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการประชุม
ผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)

ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสาหรับผู้ถือหุ้น
กรณีเข้าประชุมด้วยตัวเอง
1

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจาตัวประชาชน
ในการยืนยันตัวตน

ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP
e-Shareholder Meeting
DAP
e-Shareholder
Meeting

2
3

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้เอกสารอื่น ๆ อาทิ บัตรทาง
ราชการอื่น / หนังสือเดินทาง ในการยืนยันตัวตน
ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล

ส่งเอกสารยืนยันตัวตน* ให้เจ้าหน้าที่
ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียน
เข้าประชุม

DAP
e-Shareholder
Meeting

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนาส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะได้ กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ใน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
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2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)

สาหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจาตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน

1.
2.

ลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
กดเลือก “ลงทะเบียน”

3.

ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
โดยทาเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ตกลง”
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2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)

สาหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจาตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน

4.

ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลตามที่ระบุ ได้แก่
4.1 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
4.2 เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน และเลขที่หลังบัตร (กรอกเฉพาะตัวเลขไม่ต้องขีด) การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15
4.3 วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
4.4 อีเมล (สาหรับใช้เป็น username ในการเข้าระบบ)
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
4.5 หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ (กรอกเฉพาะตัวเลขไม่ต้องขีด)
3. ตัวเลข
4.6 รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน
ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทาเครื่องหมาย 
กดปุ่ม “ดาเนินการต่อ”

5.
6.

6.

กดขอรหัส OTP โดยระบบจะทาการจัดส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้กรอกไว้ตอนต้น
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2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)

สาหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจาตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน

7.

ระบบจะส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง

8.

หลังจากตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง
ผู้ถือหุ้นทาการถ่ายรูป โดยกดที่รูปภาพระบบจะเปิดฟังก์ชั่นกล้องถ่ายรูป และให้ผู้ถือหุ้นทาการ
ถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน
รูปที่ 2 : รูปบัตรประจาตัวประชาชน
รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจาตัวประชาชน

9.

ตรวจสอบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

10. ผู้ถือหุ้น จะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน)

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ
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3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.
2.
3.
4.

เข้าสู่ระบบได้ที่ https://portal.eservice.set.or.th
กดเลือก “เข้าสู่ระบบ”
กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)
กรอก รหัส OTP ที่ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ทาการลงทะเบียนไว้

5.

ระบบจะแสดงรายการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นได้ทาการลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า โดยสามารถเลือกให้แสดงได้ 2 แบบ
5.1 มุมมองของปฎิทิน
5.2 มุมมองรายการประชุม (list)

6.

ผู้ถือหุ้นเลือกบริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดการประชุม เช่น วันที่
ประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระ เป็นต้น

7.
8.

กดเข้าร่วมประชุม ที่มุมขวาด้านล่างของหน้าจอ และกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการก่อนเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมผ่านโปรแกรม Webex เพื่อรอเวลาเริ่มประชุม
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4 การใช้งานฟังก์ชั่นถามคาถาม
เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน แจ้งให้ผู้ถือหุ้นถามคาถามได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามคาถามในวาระนั้น ๆ กลับไปยังระบบ
DAP e-Shareholder Meeting และดาเนินการตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
การแจ้งความประสงค์ในการถามคาถาม
1.
2.

กดแจ้งความประสงค์เพือ่ ถามคาถามที่ปุ่ม “ส่งคาถาม”
พิมพ์คาถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้น และกดปุ่ม “ยืนยัน” คาถามจะถูกส่งเข้าคิวรอไว้

การถามคาถามเมื่อถึงคิวในการถาม
1.

เมื่อถึงวาระการถามคาถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO)
บนระบบ WebEx เพื่อถามคาถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

1.1 กดปุ่ม Unmute me
1.2 หากปรากฎตามไอคอนด้านล่างให้กดปุ่ม Unmute ซ้้าอีกครั้ง
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5 การใช้งานฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง
1.

เมื่อถึงวาระลงคะแนน บริษัทจดทะเบียนจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและทาการเปิดระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ให้กลับไปยังระบบ DAP e-Shareholder Meeting และกดที่ปุ่มลงคะแนน

2.

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

หมายเหตุ : การลงคะแนนเสียงสามารถกาหนดให้คล้ายกับการประชุมในรูปแบบ Physical Meeting ได้ กล่าวคือ เฉพาะ
ผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้นที่ต้องกดลงคะแนนเสียง หาก “เห็นด้วย” ไม่
ต้องดาเนินการใดๆ ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนต้องเป็นผู้กาหนดและแจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการ
ประชุม
3.

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามัญกดดูผล
คะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน

ข้อมูลสรุปผลการลงคะแนนเสียงการประชุม
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6 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่
กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่านสามารถขอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password) โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

วิธีตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ทาได้ 2 วิธี ดังนี้
1.

ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล
กรอกอีเมลที่ทาการลงทะเบียน

2.

ตรวจสอบอีเมลและทาการตั้งค่ารหัสใหม่

ตั้งรหัสผ่านใหม่

ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยรหัส OTP
ขอตั้งค่ารหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

กรอกเบอร์โทรศัพท์มอื ถือ

ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP

ตั้งรหัสผ่านใหม่
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Download คู่มือการใช้งาน
ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการ ได้ที่

https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting
หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้

DAP e-Shareholder Meeting
บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จากัด (DAP) กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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