
วนัพฤหสับดีท่ี 8 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น.
โดยจัดการประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)

 และถา่ยทอดสดจาก หอ้งประชุมช้ัน M อาคารจีเอฟพีที

หนงัสือเชิญ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจําป ี2564
บรษัิท จีเอฟพีท ีจาํกดั (มหาชน)

312 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

โปรดศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และข้อมูลกรรมการอิสระ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผล
การลงคะแนนเสียง (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4) และคู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 
(ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7)
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ที่ GFPT 5/2564 
วนัท่ี 8 มีนาคม 2564 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาด้วย: 1. รายงานประจ าปี 2563 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code 
2.  ข้อมลูผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
3.  นิยามกรรมการอิสระ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
4.  วิธีการเข้าร่วมประชมุ การมอบฉนัทะ และข้อมลูกรรมการอิสระ วธีิการออกเสยีงลงคะแนน                  

และการนบัผลการลงคะแนนเสยีง ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
5.  หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.  
6.  ข้อบงัคบับริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
7.  คูม่ือการใช้งานระบบการประชมุอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีที ่8 เมษายน 
2564 เวลา 9.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ ภายใต้พระราช
ก าหนดวา่ด้วยการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

ระเบียบวาระที่ 1  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล :  คณะกรรมการบริษัทขอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2563 แบบ 56-1 One Report ที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้
(สิง่ที่สง่มาด้วย 1)  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

การลงมติ : วาระนีไ้ม่มีการลงคะแนนเสียง 

ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 
 31 ธันวาคม 2563 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล :  คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับ
ระยะเวลาบญัชีประจ าปี ณ วนัสิน้สดุรอบบญัชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี
รับอนญุาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นใน
การประชมุสามญัประจ าปี  

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2563 แบบ 56-1 One Report หมวด “รายงานทางการเงิน” หน้า 
175 (สิ่งที่สง่มาด้วย 1) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตและผ่านการ

https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2021TH4Guideline.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2021TH4Guideline.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2021TH7GuidelineDAP.pdf
https://www.gfpt.co.th/ir/AnnualReport2020TH.pdf
https://www.gfpt.co.th/ir/AnnualReport2020TH.pdf
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สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วและได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชุมใน
ครัง้นี ้ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต นายนริศ เสาวลกัษณ์สกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
เลขที่ 5369 ในนาม บริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด (AMC) และได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ  

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมเ่กินร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
หลงัหกัเงินส ารองต่างๆ ทกุประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ โดยมีเง่ือนไขว่าการจ่ายเงิน
ปันผลจะขึน้อยู่กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุนของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย รวมทัง้
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 1,112,499,811.59 บาท หรือ 
ก าไรต่อหุ้นเท่ากบั 0.89 บาท และไม่มียอดขาดทนุสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียง
พอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาถึงแผนการลงทนุในโครงการตา่งๆ ของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ สมควรที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ ถือหุ้ นสามัญจากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2563 ในอัตราหุ้ นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 
250,764,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.54 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการงวดปี 2563 ซึง่ผู้ ได้รับเงินปันผลจะต้องถกูหกัภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย 

ข้อมูลเปรียบเทียบ อัตราการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 - 2563 

การจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 2562 2563 

เงนิปันผล (บาท/หุ้น) 0.20 0.20 

จ านวนเงินปันผลจา่ย (บาท) 250,764,200 250,764,200 

ราคาหุ้น ณ 14 ก.พ. 2563 และ 16 ก.พ. 2564 11.50 12.90 

อัตราส่วนเงนิปันผลตอบแทน (%) 1.74% 1.55% 

ก าไรสทุธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ  (ล้านบาท) 318.31 1,112.50 

อัตราส่วนการจ่ายเงนิปันผล (%) งบเฉพาะกิจการ 78.78% 22.54% 

ก าไรสทุธิ งบการเงินรวมบริษัทและบริษัทยอ่ย (ล้านบาท) 1,195.45 1,351.73 

อัตราส่วนการจ่ายเงนิปันผล (%) งบรวม 20.98% 18.55% 

บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 (Record Date) และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 29 เมษายน 2564 
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ทัง้นี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนมุติัจากที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรส ารองตามกฎหมายจ านวนรวม 140,000,000.00 บาท หรือคิดเป็น     
ร้อยละ 10.00 ของทนุจดทะเบียน ซึ่งครบตามจ านวนที่ต้องส ารองไว้ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของ 
บริษัทฯ แล้ว จึงไมม่ีการจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมายจากผลการด าเนินงานปี 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงิน
ปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท 

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจ าปี 2564 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล : ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 19 ก าหนดวา่ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการพ้น
จากต าแหนง่เป็นจ านวนหนึง่ในสาม  

ในปี 2564 มีกรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามอตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด มีจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค 2) นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม 
และ 3) นายสจิุน ศิริมงคลเกษม 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้า 
ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว
แล้ว พบวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ มายงับริษัทฯ  

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้
เสีย) ได้ด าเนินการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระตามกระบวนการ     
สรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ ตาม
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
ความเช่ียวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ซึ่งไม่มี
กรรมการผู้มีสว่นได้เสียในวาระนี ้ได้เสนอให้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหนง่ตาม
วาระทัง้ 3 ทา่นกลบัเข้าด 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 

เนื่องด้วยสภาวะการณ์ในปัจจบุนั ไม่สามารถหาบคุคลที่มีความเหมาะสมในต าแหน่งกรรมการอิสระ
ที่มีความรู้และความเช่ียวชาญเก่ียวกบัอุตสาหกรรมของบริษัทฯ มาทดแทนได้ จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องเสนอให้นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค ซึง่ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระในบริษัทฯ เกินกวา่ 9 ปี
ต่อเนื่องกันกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง (นบัระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งมาแล้ว 13 ปี ซึ่งหากได้รับอนมุตัิ
แต่งตัง้ให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งในคราวนีอ้ีก 3 ปีจะเท่ากบั 16 ปี) เนื่องจากนายธนาธิป พิเชษฐ
วณิชย์โชค มีความรู้ และความเช่ียวชาญในด้านกฎหมาย รวมถึงมีความเข้าใจในธุรกิจ และสามารถ



           

        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 

  หน้า 4 / 7 
 

ท างานร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีคุณสมบัติและทักษะที่จ าเป็นของ
คณะกรรมการ 

โดยมีรายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้อมูลของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตัง้ทดแทน
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2   

ความเห็นคณะกรรมการ :   คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ได้กลัน่กรองแล้วเห็นวา่ บคุคลทัง้ 
3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ และนิยาม
กรรมการอิสระ (ส าหรับกรรมการอิสระ: สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยกรรมการอิสระที่ได้เสนอให้กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี ้ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทัง้ 3 ท่าน ได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมดัระวงั และ
ซื่อสตัย์สจุริต เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้น อีกทัง้ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากวาระทัง้ 3 
ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่ คณะกรรมการสรรหา พิจารณา
คา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการเสนอ 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 

การลงมติ :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล :   คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทได้
ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยค านึงถึงผลงานโดยรวมของ
บริษัทฯ ขนาดธุรกิจ ก าไรสุทธิของบริษัทฯ การขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของ
บริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการตา่งๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั และมีการทบทวน
ทกุปี  

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการได้พิจารณาตาม
หลกัเกณฑ์และความเหมาะสมประการต่างๆ และได้เปรียบเทียบกบัรายงานการส ารวจค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2563 จดัท าโดยสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็นสมควรให้คงไว้
ในอตัราเดิม ตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

 

https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2021TH2DirectorInformation.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2021TH3DirectorDefinition.pdf
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องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี  2563 ปี 2564 (ปีที่เสนอ) 
1) ค่าตอบแทนรายเดือน   
    - ประธานกรรมการบริษัท 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 

    - กรรมการบริษัท 45,000 บาท/คน/เดือน 45,000 บาท/คน/เดือน 
2) โบนัสประจ าปี 1 เทา่ของคา่ตอบแทนรายเดือน 1 เทา่ของคา่ตอบแทนรายเดือน 
3) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงนิ ไมม่ี ไมม่ี 
เปลี่ยนแปลง  - 

หมายเหต ุ:  ทัง้นี้ให้กรรมการซ่ึงเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ คงได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจ าปีตามอตัราที่กล่าวมาข้างต้นนอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนทีไ่ด้รบัในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และ
ก ากบัดแูลกิจการ โดยค านงึถึงความเหมาะสมในด้านตา่งๆ แล้ว เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ 

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึง
มาประชมุ 

ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 42(5) ซึง่
ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการก าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2564 แล้วเห็นว่า บริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) เป็น
หน่วยงานที่มีความน่าเช่ือถือ มีผลงานดี มีบคุลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ นอกจากนีไ้ด้
พิจารณาจ านวนเงินคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2564 ซึง่มีความเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี จึงได้
ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1) พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี จากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจ านวน 5 บริษัทประจ าปี 2564 โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้
1) นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5369 หรือ 

(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี 
ตัง้แตปี่ 2561) 

2) นางสาวประภาศรี ลลีาสภุา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4664  
(ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย) 
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ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือดงักลา่ว ไมม่ีความสมัพนัธ์ และ/หรือสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ 
บริษัทร่วม บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว จึง
มีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  

ผู้สอบบญัชีที่เสนอให้มีการแต่งตัง้โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีสงักัดส านกังานสอบ
บญัชีเดียวกันกับผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยทัง้ 5 บริษัท และบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (บริษัทร่วม) แต่ไม่ได้เป็นผู้สอบบญัชีของ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (บริษัทร่วม) เนือ่งจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์วิสเซส (ประเทศ
ไทย) เป็นบริษัทในต่างประเทศ และมีสดัส่วนการถือหุ้น 51% ซึ่งมีเง่ือนไขในการพิจารณา
คดัเลอืกผู้สอบบญัชีให้เป็นผู้สอบบญัชีเดียวกนั  

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีความเช่ือมั่นในมาตรฐานการท างานของผู้ สอบบัญชีของบริษัทแมคคีย์ ฟู้ด 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั ที่ผา่นเกณฑ์การคดัเลอืกผู้สอบบญัชีจากกลุม่บริษัทแล้ว วา่จะ
สามารถจดัท างบการเงินของ บริษัทฯ ได้ถกูต้อง เสร็จทนัตามก าหนดเวลา 

2) พิจารณาก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จ านวน 5 บริษัทประจ าปี 2564 เป็น
จ านวนเงินรวม 3,630,000 บาท ซึ่งเท่ากบัค่าสอบบญัชีในปี 2563 (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและ
คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบบญัชีที่ตา่งจงัหวดั) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

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 (%)  - 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณา
กลัน่กรองอยา่งเหมาะสมแล้ว และเห็นวา่ บริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) เป็นหน่วยงานท่ี
มีความน่าเช่ือถือ มีผลงานดี มีบคุลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทนมีความ
เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ให้  นายนริศ 
เสาวลกัษณ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 5369 หรือ นางสาวประภาศรี ลลีาสภุา ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาต เลขที่ 4664 จากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจ านวน 5 บริษัทประจ าปี 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินรวม 3,630,000 บาท ตามที่เสนอ 

การลงมติ :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 7  ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี) 

วาระนีก้ าหนดไว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นถามข้อสงสยั และ/หรือ เพื่อให้กรรมการได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อ
สงสยัตา่งๆ (ถ้ามี) ดงันัน้ จะไมม่ีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุพิจาณาอนมุตัิ และไมม่ีการลงมติ
ใดๆ ในวาระนี ้

นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้แก่บคุคลใดบคุคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ รับ
มอบฉนัทะ ดงัมีรายช่ือและข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 4) โดยการกรอกข้อมลู
ในแบบแจ้งการประชมุ และหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 5) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉนัทะที่ลงนามรับรอง
ตามรายละเอียดที่ระบุในการมอบฉันทะ (สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 4) และจัดส่งเอกสารฉบับจริงทัง้หมดมายงับริษัทฯ ภายในวันที่          
5 เมษายน 2564 

บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)ได้ล่วงหน้าทาง  
https://portal.eservice.set.or.th ตัง้แตว่นัท่ี 22 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป โดยสามารถศกึษาวิธีการเข้าร่วมประชมุ การมอบฉนัทะ 
วิธีการออกเสยีงลงคะแนน และการนบัผลการลงคะแนนเสยีง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และบริษัทฯ จะด าเนินการประชมุตามข้อบงัคบั
บริษัทฯ และกฎหมายบริษัทมหาชน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) 

หากท่านมีข้อสงสยั หรือ ค าถามที่เก่ียวกบัการประชุมผู้ ถือหุ้น หรือ วาระการประชมุที่น าเสนอครัง้นี ้สามารถจดัสง่ค าถาม
ลว่งหน้าได้ที่อีเมล cs@gfpt.co.th หรือโทรสาร 02 473 8398 โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นระบรุะบช่ืุอ-นามสกลุ และเบอร์โทรศพัท์ที่บริษัทฯ 
สามารถติดตอ่กลบัได้  

                                                                                                                        ขอแสดงความนบัถือ 
                       บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 

       
                                                   

      (นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม) 
                                                            ประธานกรรมการบริษัท 

หมายเหต ุ 1. บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 และผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัองัคารท่ี 9 มีนาคม 2564 
(Record Date) ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แนน่อนจนกว่าจะไดร้ับการอนมุติัจากทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

 2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ ฉบับนี ้พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์ม

หนงัสือมอบฉนัทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (https://www.gfpt.co.th/) 
 3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทัว่ไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและ

แตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
 4. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท

ลว่งหน้า ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 ท่ีผ่านมา เม่ือพ้นก าหนดระยะเวลาดงักลา่วแล้ว พบว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชมุ หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการ หรือสง่ค าถามลว่งหน้า ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 แตอ่ย่างใด 

 5. หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2563 แบบ 56-1 One Report ในแบบรูปเลม่ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางอีเมล 
cs@gfpt.co.th    

ชอ่งทางติดตอ่:  
ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 
02 473 8000 ตอ่ 1804 

https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2021TH4Guideline.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2021TH5ProxyB.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2021TH4Guideline.pdf
https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=t0f1EBHYylwCsYVPpj8KaVAe9kdabsOcVuh0BnxK9or89JDsw1WX%2bw%3d%3d
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2021TH4Guideline.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2021TH6CompanyArticle.pdf
mailto:cs@gfpt.co.th
https://www.gfpt.co.th/gfpt.php?sp=aW52ZXN0b3I=&ref=c2hhcmhvbGRtZWV0
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2021TH5ProxyA.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2021TH5ProxyC.pdf
mailto:cs@gfpt.co.th
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รายงานประจ าปี 2563 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code 
ประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 1:  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

วาระที่ 2:  พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

 ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่31 ธันวาคม 2563 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

https://www.gfpt.co.th/ir/AnnualReport2020TH.pdf
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

 ชื่อและชื่อสกุล  : นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค   

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ (กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่)   

อายุ : 56 ปี  

สัญชาติ : ไทย  
การศึกษา  : ปริญญาโทกฎหมาย University of Pennsylvania 
  ปริญญาโทกฎหมาย Southern Methodist University 
  ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น 78/2009 

ต าแหน่งปัจจุบนัใน GFPT : กรรมการบริษัท 
  กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 1 กรกฎาคม 2551 – ปัจจบุนั (13 ปี) 
ประสบการณ์การท างาน                    : 
/ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ ากดั  
-ไมม่ี- 
นิติบคุคลอื่น 
1. กรรมการ บจก. ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 

ความรู้ความช านาญ :  เป็นผู้ทรงคณุวฒุิด้านกฎหมาย 
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ พิจารณาความ

เหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ เร่ือง คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใช้เคร่ืองมือช่วย
ตรวจหาคณุสมบตัิ หรือทกัษะที่จ าเป็นท่ียงัขาดอยูข่องคณะกรรมการ (Board Skill 
Matrix) และจากรายช่ือผู้ที่มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอาชีพในท าเนียบ IOD (IOD 
Chartered Director) และรายช่ือที่มีการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้นร่วมกบัการพิจารณา
ผลประเมินการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อย
รายบคุคลของกรรมการผู้ที่ครบก าหนดวาระ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณากลัน่กรองตามล าดบั 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563  

- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น     1 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 1 ครัง้ (100%)  
-  การประชมุคณะกรรมการบริษัท      9 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 9 ครัง้ (100%) 
-  การประชมุคณะกรรมการตรวบสอบ  4 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 4 ครัง้ (100%) 

- การประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน 
  และก ากบัดแูลกิจการ 

3 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 3 ครัง้ (100%) 
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ) 

การถอืหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2563) : ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :   1 แหง่ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไมม่ ี
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ   : ไมม่ี 
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด   :   ไมม่ี 
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา (เฉพาะผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ) 
(1) การมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต กบัผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ไมม่ี 
(2) การเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ

เงินเดือนประจ า 
ไมเ่ป็น 

(3) การเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปี รวมถึง
ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ทีป่รึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ ฯลฯ 

ไมเ่ป็น 

(4)  การมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เชน่ การซือ้/ขาย วตัถดุิบ/สนิค้า/บริการ การให้กู้ยมื
เงินหรือการกู้ยมืเงิน) โดยให้ระบขุนาดของรายได้ด้วย 

ไมม่ี 
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ชื่อและชื่อสกุล  : นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม   

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการบริษัท (กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่) 
อายุ : 63 ปี  

สัญชาติ : ไทย  
การศึกษา  : ปริญญาตรี ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น 17/2004 

ต าแหน่งปัจจุบันใน GFPT : กรรมการบริษัท 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 18 เมษายน 2546 – ปัจจบุนั (18 ปี) 
ประสบการณ์การท างาน                    : 
/ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ ากดั 
1. รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายน าเข้าสนิค้าและจดัซือ้เคมีภณัฑ์          

บมจ. กรุงไทยอาหาร  
นิติบคุคลอื่น 
1. กรรมการ บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์ 

ความรู้ความช านาญ :  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ และมีความช านาญด้านการจัดซือ้และ
น าเข้าวตัถดุิบ และมีประสบการณ์ท างานในอตุสาหกรรมเกษตรมากกวา่ 30 ปี 

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ พิจารณาความ
เหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ เร่ือง คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใช้เคร่ืองมือช่วย
ตรวจหาคณุสมบตัิ หรือทกัษะที่จ าเป็นที่ยงัขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill 
Matrix) และจากรายช่ือผู้ที่มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอาชีพในท าเนียบ IOD (IOD 
Chartered Director) และรายช่ือที่มีการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้นร่วมกับการพิจารณา
ผลประเมินการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อย
รายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบก าหนดวาระ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณากลัน่กรองตามล าดบั 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563  
- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 1 ครัง้ (100%)  
-  การประชมุคณะกรรมการบริษัท 9 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 9 ครัง้ (100%) 

การถอืหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2563) : 10,100,000 หุ้น คิดเป็น 0.81% ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :   2 แหง่ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : 1 แหง่ 

1) รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายน าเข้าสนิค้าและจดัซือ้เคมีภณัฑ์ บมจ. กรุงไทยอาหาร  

เป็นบริษัทยอ่ย ธุรกิจจ าหนา่ยอาหารสตัว์ 
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ   : ไมม่ี 
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด   :   ไมม่ี 
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ชื่อและชื่อสกุล  : นายสุจิน ศิริมงคลเกษม 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการบริษัท (กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่) 
อายุ : 50 ปี  

สัญชาติ : ไทย  
การศึกษา  : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Boston University 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลกัสตูร Directors Certification Program รุ่น 33/2003 
ต าแหน่งปัจจุบนัใน GFPT : กรรมการบริษัท  
  กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 
  กรรมการบริหารความเสีย่ง 
  กรรมการบริหาร 
  รองกรรมการผู้จดัการ สายงานจดัซือ้ไก่เนือ้ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 18 เมษายน 2546 – ปัจจบุนั (18 ปี) 
ประสบการณ์การท างาน                  : 
/ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ ากดั 
1. กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายการตลาด  

บมจ. กรุงไทยอาหาร 
นิติบคุคลอื่น 
1. กรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย  
2. กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม  
3. กรรมการ บจก. จีเอฟ ฟดูส์  
4. กรรมการ บจก. จีพี บรีดดิง้ 
5. กรรมการ บจก. ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ 
6. กรรมการ บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพนัธ์ อิมเอ็กซ์  
7. กรรมการ บจก. ป.เจริญพนัธ์ จี.พี.ฟาร์ม  
8. กรรมการ บจก. กรุงไทยเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 
9. กรรมการ บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส 
10. กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์  
11. กรรมการ บจก. จุลฉตัร 
12. กรรมการ บจก. เอ็มเอส 2018 

ความรู้ความช านาญ :  เป็นผู้ทรงคณุวฒุิด้านการบริหารจดัการ และมีความช านาญด้านการขายอาหาร
สตัว์ การจดัซือ้ไก่เนือ้ และมีประสบการณ์ท างานในอตุสาหกรรมเกษตรมากกว่า 
10 ปี 
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ) 

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ พิจารณาความ
เหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ เร่ือง คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใช้เคร่ืองมือช่วย
ตรวจหาคณุสมบตัิ หรือทกัษะที่จ าเป็นท่ียงัขาดอยูข่องคณะกรรมการ (Board Skill 
Matrix) และจากรายช่ือผู้ที่มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอาชีพในท าเนียบ IOD (IOD 
Chartered Director) และรายช่ือที่มีการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้นร่วมกบัการพิจารณา
ผลประเมินการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อย
รายบคุคลของกรรมการผู้ที่ครบก าหนดวาระ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณากลัน่กรองตามล าดบั  

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563  
- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 1 ครัง้ (100%) 

-  การประชมุคณะกรรมการบริษัท 9 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 9 ครัง้ (100%)  

-  การประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน 
 และก ากบัดแูลกิจการ 

3 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 3 ครัง้ (100%) 

- การประชมุคณะกรรมการบริหาร 12 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 12 ครัง้ (100%) 

การถอืหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2563) : 59,791,880 หุ้น คิดเป็น 4.77% ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 13 แหง่ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : 5 แหง่ 

1) กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายการตลาด บมจ. กรุงไทยอาหาร เป็นบริษัทยอ่ย ธุรกิจจ าหนา่ยอาหารสตัว์ 

2) กรรมการ บจก. จีพี บรีดดิง้  เป็นบริษัทยอ่ย ธุรกิจจ าหนา่ยลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์ 

3) กรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย   เป็นบริษัทยอ่ย  ธุรกิจจ าหนา่ยลกูไก่ 

4) กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม  เป็นบริษัทยอ่ย  ธุรกิจจ าหนา่ยไก่เนือ้ 

5) กรรมการ บจก. จีเอฟ ฟดูส์   เป็นบริษัทยอ่ย  ธุรกิจจ าหนา่ยลกูชิน้ไส้กรอก 

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ   : ไมม่ี 
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด   :    ไมม่ี 
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นิยามกรรมการอิสระ ของ บริษัท จีเอฟพทีี จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ได้พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ต้องมีคณุสมบตัติามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศแก้ไขเพิ่มเตมิซึง่อาจมีในอนาคต โดยก าหนดให้
เข้มข้นกวา่ข้อก าหนดของนิยามกรรมการอิสระ ของ ก.ล.ต. ในเร่ืองสดัส่วนการถือหุ้น (ก.ล.ต. ก าหนดร้อยละ 1) 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนกังาน ลูกจ้าง ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิตบิคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกบับริษัทฯ ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการอิสระไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร กบั
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะ
ท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้ในปัจจุบนัและก่อนได้รับการแต่งตัง้
เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ท่ีมีมลูค่า
ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากว่าตามวธีิการค านวณมลูค่า
ของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง  1 ปี ก่อนวันท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนัด้วย 

5. ไม่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกบับริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้น ท่ีมีนยั 
(ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย) ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ สงักดัอยู่ ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึง่ได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วยทัง้ในปัจจุบนัและก่อนได้รับการแต่ง ตัง้เป็น
กรรมการอิสระไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยใน
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ  1 ของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่ งขันท่ีมีนัยกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 ทัง้นี ้ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้
ตดัสินใจ ในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านา จ
ควบคมุ ของบริษัทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ โดยไม่ถือวา่กรรมการอิสระนัน้เป็นกรรมการท่ีมี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน 
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วิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และข้อมูลกรรมการอิสระ  
วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง  

การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

บริษัท จีเอฟพีที จ ำกดั (มหำชน) จดัให้มีกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ใน

วนัที่ 8 เมษำยน 2564 เวลำ 9:00 น. และมีกำรถ่ำยทอดสดจำก ห้องประชุม ชัน้ M อำคำรจีเอฟพีที ถนนพระรำม 2 แขวง    

บำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150 ภำยใต้พระรำชก ำหนดวำ่ด้วยกำรประชมุผำ่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

ขอให้ท่ำนผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์      

(E-AGM) โปรดกรุณำศึกษำรำยละเอียด เก่ียวกับกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนใช้งำนระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (DAP             

e-Shareholder Meeting) ขัน้ตอนกำรลงทะเบียนผ่ำนระบบ (e-Register) ขัน้ตอนกำรเข้ำร่วมประชุม กำรถำมค ำถำม          

กำรลงคะแนนเสยีง จำกคูม่ือกำรใช้งำนระบบกำรประชมุอิเลก็ทรอนิกส์ส ำหรับกำรประชมุผู้ ถือ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)   

บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนลว่งหน้ำ (Pre-register) ในวนัท่ี 22 มีนำคม 2564 จนถึงวนัท่ีกำรประชมุเสร็จสิน้ 
 

ลงทะเบียน และเข้ำร่วมประชมุฯ (E-AGM)  
https://portal.eservice.set.or.th  
 
คูม่ือกำรใช้งำนระบบกำรประชมุฯ (E-AGM) 
https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html 

 

 

  

https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2021TH7GuidelineDAP.pdf
https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=t0f1EBHYylwCsYVPpj8KaVAe9kdabsOcVuh0BnxK9or89JDsw1WX%2bw%3d%3d
https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html
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การลงทะเบียน และ การยนืยนัตวัตน (แล้วแต่กรณี) 
1. กรณีที่ ผู้ถอืหุ้นบุคคลธรรมดา และมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง 

โปรดด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ลงทะเบียนผ่านระบบ e-Register ด้วยตนเอง ผำ่น  https://portal.eservice.set.or.th หรือสแกน 

QR Code นี ้ 
(2) กดเลอืก “ลงทะเบียน” 
(3) ยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขกำรเข้ำประชมุผู้ ถือหุ้นผำ่นระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยท ำเคร่ืองหมำย   

และกดปุ่ ม “ตกลง” 
(4) กรอกข้อมลูตำมที่ระบ ุได้แก ่

4.1) ช่ือ-นำมสกลุ (ภำษำไทย)  
4.2) เลขท่ีบตัรประจ ำตวัประชำชน และเลขที่หลงับตัร (กรอกเฉพำะตวัเลขไมต้่องขีด)  
4.3) วนั เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด  
4.4) อีเมล (ส ำหรับใช้เป็น username ในกำรเข้ำระบบ)  
4.5) หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ (กรอกเฉพำะตวัเลขไมต้่องขดี)  
4.6) รหสัผำ่น และยืนยนัรหสัผำ่น  

(5) ให้ควำมยินยอมรับเอกสำรในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์จำกผู้จดัประชมุ โดยท ำเคร่ืองหมำย  
(6) กดปุ่ ม “ด ำเนินกำรตอ่” 
(7) กดขอรหสั OTP โดยระบบจะท ำกำรจดัสง่รหสั OTP ไปยงัหมำยเลขโทรศพัท์มือถือที่ได้กรอกไว้ตอนต้น 
(8) ระบบจะสง่ข้อมลูเพื่อตรวจสอบควำมถกูต้องกบัฐำนข้อมลูของกรมกำรปกครอง 
(9) หลงัจำกตรวจสอบควำมถกูต้องกบัฐำนข้อมลูของกรมกำรปกครอง 

ผู้ ถือหุ้นท ำกำรถ่ำยรูป โดยกดที่รูปภำพระบบจะเปิดฟังก์ชัน่กล้องถ่ำยรูป และให้ผู้ ถือหุ้นท ำกำรถ่ำยภำพตนเองพร้อม
บตัรประจ ำตวัประชำชน จ ำนวน 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
รูปท่ี 1 : รูปปัจจบุนั 
รูปท่ี 2 : รูปบตัรประจ ำตวัประชำชน (ซึง่ปรำกฏรูปถำ่ยของผู้ ถือหุ้นและยงัไมห่มดอำย)ุ 
รูปท่ี 3 : รูปปัจจบุนัคูก่บับตัรประจ ำตวัประชำชน 

(10) ตรวจสอบข้อมลูกำรถือครองหลกัทรัพย์ หำกตรวจสอบแล้วข้อมลูถกูต้องให้กดปุ่ ม “ยืนยนั” 
(11) ผู้ ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลกำรลงทะเบยีน หำกไมพ่บอเีมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดตอ่เจ้ำหน้ำที่

ของบริษัทจดทะเบยีน  

*** ผู้ถอืหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)  
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ *** 

 
 
  

https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=t0f1EBHYylwCsYVPpj8KaVAe9kdabsOcVuh0BnxK9or89JDsw1WX%2bw%3d%3d
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2. กรณีที่ ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา ที่ประสงค์ให้บริษัทฯ ท าการลงทะเบียนแทน หรือ ต้องการใช้เอกสารอื่นๆ       
ในการยนืยนัตัวตน เพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง 

โปรดด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
(1) กรอกข้อมลูใน แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จดัสง่มำพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฯ (หน้ำแรกที่มี QR Code) 
(2) ส ำเนำ “เอกสารแสดงตัวตน”1 ของผู้ ถือหุ้น และลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 
(3) จดัสง่เอกสำรฉบบัจริงข้ำงต้นทัง้หมดมำยงับริษัทฯ ภำยในวนัท่ี 5 เมษำยน 2564 ตำมที่อยู ่ดงันี ้

ฝ่ำยเลขำนกุำรบริษัท 
บริษัท จีเอฟพีที จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 312 ถนนพระรำมที่ 2 แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150 

(4) ผู้ ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลกำรลงทะเบียน หำกไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจ้ำหน้ำที่
ของบริษัทจดทะเบียน 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บลงทะเบียน หำกเอกสำรฉบบัจริงสง่มำถึงบริษัทฯ ภำยหลงัก ำหนดเวลำที่ระบขุ้ำงต้น หรือ
กรณีที่เอกสำรหรือหลกัฐำนไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้องหรือไมเ่ป็นไปตำมเง่ือนไข 

*** ผู้ถอืหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)  
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ *** 

 
  

                                                           
1 “เอกสำรแสดงตวัตน” ต้องเป็นเอกสำรที่สว่นรำชกำรออกให้ซึง่ปรำกฏรูปถ่ำยและยงัไมห่มดอำย ุเช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน 
บตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร บตัรประจ ำตวัพนกังำนรัฐวิสำหกิจ ใบขบัขี่  หนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) หรือ บตัร
ประจ ำตวัอยำ่งอื่นท่ีออกโดยหนว่ยงำนรำชกำร (กรณีมีกำรเปลีย่นช่ือหรือช่ือสกลุให้ยื่นหลกัฐำนประกอบด้วย) 
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การร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 

ผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ท่ำนใดท่ำนหนึ่ง หรือ บคุคลใดบคุคลหนึ่ง เข้ำร่วมประชมุแทน โดย
ใช้หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมจดัเตรียมเอกสำรประกอบกำรมอบฉนัทะ ตำมแตก่รณี ดงัตอ่ไปนี ้
3.  กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา  

(1)  กรอกข้อมลูใน แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จดัสง่มำพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฯ (หน้ำแรกที่มี QR Code) 
(2)  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมำพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุซึง่ได้กรอกข้อควำมถกูต้องครบถ้วน และลงลำยมือ

ช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
(3)  ส ำเนำ “เอกสารแสดงตัวตน”1 ของผู้มอบฉนัทะ และลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง  
(4)  ส ำเนำ “เอกสารแสดงตัวตน”1 ของผู้ รับมอบฉนัทะ และลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง  
 

4.  กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย  
(1)  กรอกข้อมลูใน แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จดัสง่มำพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฯ (หน้ำแรกที่มี QR Code) 
(2)  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมำพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุซึง่ได้กรอกข้อควำมถกูต้องครบถ้วน และลง 
       ลำยมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
(3)  ส ำเนำ “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล” ของผู้ ถือหุ้น ที่ออกโดยกรมทะเบียนกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 

หรือ สว่นรำชกำรที่มีอ ำนำจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ หรือเจ้ำหน้ำที่ของนิติบคุคลนัน้ ซึ่งออกมำไม่เกิน 1 ปี 
โดยต้องมีรำยละเอียด ช่ือนิติบคุคล ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนัหรือกระท ำกำรแทนนิติบคุคล เง่ือนไขหรือข้อจ ำกดั
ในกำรลงลำยมือช่ือ ที่ตัง้สำนกังำนใหญ่ เป็นต้น และลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล และมี
ข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำ ผู้แทนนิติบคุคลซึ่งลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้น   

(4)  ส ำเนำ “เอกสารแสดงตัวตน”1 ของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล และลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง  
(5)  ส ำเนำ “เอกสารแสดงตัวตน”1 ของผู้ รับมอบฉนัทะ และลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง  

 
5.  กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย 

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
(1)   กรอกข้อมลูใน แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จดัสง่มำพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฯ (หน้ำแรกที่มี QR Code) 
(2) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ที่สำมำรถ download ได้ที่ 

https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2021TH5ProxyC.pdf ซึง่ได้กรอกข้อควำมถกูต้องครบถ้วน และลง 
       ลำยมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
(3)   ส ำเนำ “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล” ของผู้ ถือหุ้น และลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้แทน

นิติบคุคล และมีข้อควำมแสดงให้เห็นวำ่ ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติ
บคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(4)  ส ำเนำ “เอกสารแสดงตัวตน”1 ของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล และลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง  
(5)  ส ำเนำ “หนงัสอืยืนยนักำรได้รับอนญุำตประกอบธุรกิจ Custodian”  
 
 
 

1 “เอกสำรแสดงตวัตน” ต้องเป็นเอกสำรที่สว่นรำชกำรออกให้ซึง่ปรำกฏรูปถ่ำยและยงัไมห่มดอำย ุเช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน 
บตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร บตัรประจ ำตวัพนกังำนรัฐวิสำหกิจ ใบขบัขี่  หนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) หรือ บตัร
ประจ ำตวัอยำ่งอื่นท่ีออกโดยหนว่ยงำนรำชกำร (กรณีมีกำรเปลีย่นช่ือหรือช่ือสกลุให้ยื่นหลกัฐำนประกอบด้วย) 

https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2021TH5ProxyB.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2021TH5ProxyC.pdf
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 (6)  ส ำเนำ “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล” ของ Custodian ที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ ซึง่ออกมำไมเ่กิน  
1 ปี และลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำ ถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคลของ Custodian หรือผู้ รับมอบอ ำนำจ 
(กรณีมีหนงัสอืมอบอ ำนำจก ำหนดให้ผู้ รับมอบอ ำนำจลงนำมรับรองส ำเนำเอกสำรดงักลำ่วได้) 

(7)  ส ำเนำ “เอกสารแสดงตัวตน”1 ของผู้ รับมอบฉนัทะ และลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง  
(8)  เอกสำรใดที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภำษำองักฤษ เอกสำรนัน้จะต้องจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบมำพร้อมกนั และให้

ผู้แทนนิติบคุคลรับรองควำมถกูต้องของค ำแปล (ถ้ำมี) 

ผู้ ถือหุ้นโปรดจดัสง่เอกสำรฉบบัจริงข้ำงต้นทัง้หมดมำยงับริษัทฯ ภำยในเวลำท ำกำรของวันที่  5 เมษายน 2564 (วันที่ได้รับ

เอกสาร) ตำมที่อยู ่ดงันี ้

ฝ่ำยเลขำนกุำรบริษัท 
บริษัท จีเอฟพีที จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 312 ถนนพระรำมที่ 2 แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150 

ผู้ ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลกำรลงทะเบียน หำกไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท
จดทะเบียน 
 
การแจ้งผลการยนืยนัตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมฯ 

เมื่อบริษัทฯได้รับเอกสำรกำรลงทะเบียนและ/หรือกำรมอบฉันทะ ตำมข้อ 2. 3. 4. และ 5. และด ำเนินกำรตรวจสอบควำม

ถกูต้องของเอกสำรดงักลำ่วแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งช่ือเข้ำใช้งำน (Username) และรหสัผำ่น (Password) พร้อม WebLink ในกำร 

Log-in เข้ำสูร่ะบบกำรประชมุ E-AGM ไปยงั e-mail ที่ระบใุนเอกสำร  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บลงทะเบียน หำกเอกสำรฉบบัจริงสง่มำถงึบริษัทฯ ภำยหลงัก ำหนดเวลำที่ระบขุ้ำงต้น หรือกรณี
ที่เอกสำรหรือหลกัฐำนไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้องหรือไมเ่ป็นไปตำมเง่ือนไข 

อนึง่ ระบบ E-AGM นีร้ะบใุห้ ใช้บญัชี e-mail address ในกำรลงทะเบียนได้เพียง 1 บญัชีตอ่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ 1 รำย
เท่ำนัน้ หำกผู้ เข้ำร่วมประชมุเป็นผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะจำกผู้ ถือหุ้นรำยอื่น หรือ ผู้ เข้ำร่วมประชมุที่รับมอบฉนัทะมำจำกผู้
ถือหุ้นหลำยรำย กรุณำเตรียม e-mail address ตำมจ ำนวนผู้ ถือหุ้นท่ีจะเข้ำร่วมประชมุฯ  

*** ผู้ถอืหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) 
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ *** 

 
  

1 “เอกสำรแสดงตวัตน” ต้องเป็นเอกสำรที่สว่นรำชกำรออกให้ซึง่ปรำกฏรูปถ่ำยและยงัไมห่มดอำย ุเช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน 
บตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร บตัรประจ ำตวัพนกังำนรัฐวิสำหกิจ ใบขบัขี่  หนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) หรือ บตัร
ประจ ำตวัอยำ่งอื่นท่ีออกโดยหนว่ยงำนรำชกำร (กรณีมีกำรเปลีย่นช่ือหรือช่ือสกลุให้ยื่นหลกัฐำนประกอบด้วย) 
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ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ได้จดัท ำหนงัสอืมอบฉนัทะตำมแบบที่ก ำหนดโดยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนงัสอืมอบ
ฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ซึง่ได้ก ำหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้แก่ 

1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบทัว่ไป ซึง่เป็นแบบท่ีง่ำยและไมซ่บัซ้อน 
2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก ำหนดรำยกำรตำ่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั 
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพำะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น  

ผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สำมำรถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้ำประชมุแทน หรือกรรมกำร
อิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพื่อเข้ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแทน โดยเลอืกใช้หนงัสอืมอบ
ฉนัทะเพียงแบบเดียว ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอแนะน ำให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (สิ่งที่สง่มำด้วย 5) ซึ่งท่ำนสำมำรถระบกุำรออก
เสยีงลงคะแนนได้อยำ่งชดัเจน 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องกำรมอบฉันทะแบบทัว่ไปสำมำรถเลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้
ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดูแลหุ้น สำมำรถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ   
แบบ ค. ได้โดยสำมำรถ download ได้ที่ website: https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2021TH5ProxyC.pdf  

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

รำยช่ือกรรมกำรอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะมีดงันี ้ 

1. นพ.สาธิต กรเณศ  
กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ อำย ุ68 ปี  
อยูบ้่ำนเลขท่ี 250/2 ซอยทองหลอ่ 8 ถนนสขุมุวิท 55 แขวงคลองตนั เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110 

2. นายปารเมศ เหตระกูล  
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ อำย ุ57 ปี  
อยูบ้่ำนเลขท่ี 1/4 ถนนวิภำวดีรังสติ เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 

  
  

https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2021TH5ProxyB.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2021TH5ProxyC.pdf
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ข้อมูลของกรรมการท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

 

ชื่อ – นามสกุล 
ประเภทกรรมการ 

นพ.สาธิต กรเณศ 
กรรมกำรอิสระ 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ พจิำรณำคำ่ตอบแทน 
และก ำกบัดแูลกิจกำร 

อายุ 68 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา วทบ.พบ.วฒุิบตัรศลัยกรรมทัว่ไปและศลัยกรรมเด็ก มหำวิทยำลยัมหิดล 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น14/2004 

หลกัสตูร Audit Committee Program รุ่น 31/2010 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 25 มิถนุำยน 2541 – ปัจจบุนั (23 ปี) 

ประสบการณ์การท างาน/ 
ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบนั 

อำจำรย์และแพทย์ คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี  
กรรมกำร บจก. เอส.วี.เค. แฟมิลี ่มำร์ท 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั หรือ  
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร 

ไมม่ี 

การถอืหุ้นในบริษัทฯ ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ไมม่ี 
สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด ไมม่ี 
ข้อพพิาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่
ไม่ใช่คดีลหุโทษ 

ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 เข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 1 / 1 ครัง้ 
เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 9 / 9 ครัง้ 
เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 / 4 ครัง้ 
เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำคำ่ตอบแทน  
และก ำกบัดแูลกิจกำร 3 / 3 ครัง้ 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ มีบทบำทส ำคัญในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรก ำกับดูแล
กรรมกำรและฝ่ำยจดักำรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องตำมหลกั
ธรรมำภิบำล 

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาในครัง้นี ้ วำระท่ี 5 พิจำรณำอนมุตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระพิจารณาอื่นๆ ไมม่ี 
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ข้อมูลของกรรมการท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

ชื่อ – นามสกุล 
ประเภทกรรมการ 

นายปารเมศ เหตระกลู 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำคำ่ตอบแทน  
และก ำกบัดแูลกิจกำร 

อายุ 
สัญชาต ิ

57 ปี 
ไทย 

การศึกษา ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต, University of Hartford, Connecticut, USA 
ปริญญำตรี บญัชีบณัฑติ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ประกำศนียบตัรทำงวชิำชีพชัน้สงูทำงด้ำนกำรเงินและกำรลงทนุ CFA,  
the Institute of Chartered Financial Analysts, Virginia, USA 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่น 43/2005 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 1 กรกฎำคม 2548 – ปัจจบุนั (16 ปี) 
ประสบการณ์การท างาน/ 
ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบนั 

กรรมกำร บจก. ดีเอ็นบรอดคำสท์ 
กรรมกำร บจก. ประชมุช่ำง  
กรรมกำร บจก. อะกริยเูนี่ยน 
กรรมกำร บจก. ปิยะดำแมนชัน่ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั หรือ 
เกี่ยวเน่ือง กับธุรกจิเกี่ยวกับการเกษตร 

ไมม่ี 

การถอืหุ้นในบริษัทฯ 50,000 หุ้น  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ไมม่ี 
สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด คิดเป็น 0.004% ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมด 
ข้อพพิาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่
ไม่ใช่คดีลหุโทษ 

ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 เข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 1 / 1 ครัง้ 
เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 8 / 9 ครัง้ 
เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 / 4 ครัง้ 
เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำคำ่ตอบแทน  
และก ำกบัดแูลกิจกำร 3 / 3 ครัง้ 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ มีบทบำทส ำคญัในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบในกำรก ำกับดูแลกรรมกำรและฝ่ำย
จดักำรให้เป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพและสอดคล้องตำมหลกัธรรมำภิบำล 

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาในครัง้นี ้ วำระท่ี 5 พิจำรณำอนมุตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระพิจารณาอื่นๆ ไมม่ี 
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การเข้าร่วมประชุมส ามัญผู้ถอืหุ้นผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
 โปรดศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ การรบัชมการถ่ายทอดการประชมุ การลงคะแนน 

และการถามค าถามในทีป่ระชมุไดที้ ่“คู่มือการใชง้านระบบการประชมุอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที ่

 https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html หรือ Scan QR code 

 ผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ สำมำรถ Log-in เข้ำสูร่ะบบ e-service ได้ตัง้แตเ่วลำ 8.00 น. ด้วย ช่ือผู้ใช้ 
(Username) และรหสัผำ่น (Password) พร้อมรหสั OTP ที่ได้รับ ได้ที่ https://portal.eservice.set.or.th 
หรือ Scan QR code  

 เมื่อเข้ำสูร่ะบบ e-service ผู้ เข้ำร่วมประชมุสำมำรถกดลงิค์ URL เพื่อเข้ำสูร่ะบบ Webex เพื่อเข้ำประชมุ และรับชมกำร
ถ่ำยทอดสดกำรประชมุ E-AGM  

 
การถามค าถามในที่ประชุม 
 ก่อนกำรลงมติในแตล่ะวำระ ที่ประชุมจะเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำม หรือ แสดงควำมคิดเห็น ในประเด็นที่เก่ียวข้องกบั

วำระนัน้ๆ ตำมควำมเหมำะสม โดยขอให้ผู้ เข้ำร่วมประชุม กลบัมำที่หน้ำ e-service ที่ได้ Log-in ไว้ก่อนหน้ำ และเลือก 
กดปุ่ ม “สง่ค ำถำม” จำกนัน้ พิมพ์ค ำถำมลงในกลอ่งข้อควำม และกดปุ่ ม “ยืนยนั” เพื่อเข้ำคิวถำมค ำถำม 

 โปรดรอกำรติดต่อกลบัจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้ดแูลระบบเพื่อเปิดกล้องและไมค์ และสอบถำมหรือแสดงควำมเห็นในที่ประชุม
ต่อไป ผู้ ร่วมประชุมที่ต้องกำรถำมค ำถำมหรือเสนอควำมคิดเห็น กรุณำแจ้งช่ือและนำมสกุลก่อนถำมค ำถำมหรือเสนอ
ควำมคิดเห็น 

 
การออกเสียงลงคะแนน 
 กำรออกเสยีงลงคะแนน จะนบั 1 หุ้น มีคะแนนเสยีงเทำ่กบั 1 เสยีง 
 ผู้ เข้ำร่วมประชมุจะต้องกลบัไปท่ีหน้ำ e-service ที่ได้ Log-in ไว้ก่อนหน้ำนี ้เพื่อท ำกำรลงคะแนนเสยีง  
 กำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ สำมำรถลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ  

“งดออกเสยีง” เพียงทำงใดทำงหนึง่เทำ่นัน้  

 หำกผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะประสงค์ที่จะลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ท ำกำรลงคะแนนผ่ำนหน้ำ   
e-service ส ำหรับผู้ที่หุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ประสงค์จะลงคะแนน “เห็นด้วย” ไม่จ ำเป็นต้องเลือกผ่ำนระบบ เนื่องจำก
ระบบได้ตัง้คำ่ให้ลงคะแนน “เห็นด้วย” เป็นคำ่เร่ิมต้น (default setting) 

 หำกผู้ ถือหุ้นได้ก ำหนดให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระในหนงัสือมอบฉนัทะแล้ว บริษัทฯ จะถือเอำ
เสยีงลงคะแนนตำมที่ผู้ ถือหุ้นก ำหนดในหนงัสอืมอบฉนัทะเทำ่นัน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html
https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=t0f1EBHYylwCsYVPpj8KaVAe9kdabsOcVuh0BnxK9or89JDsw1WX%2bw%3d%3d
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การนับคะแนนเสียง 
 กำรนบัคะแนนเสียงในแต่ละวำระ บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทัง้นี ้กรณีใช้มติ

เสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่น ำคะแนนงดออกเสียงมำนับเป็นฐำน
คะแนน และกรณีใช้มติสองในสำมของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และมติสำมในสี่ของจ ำนวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุ บริษัทฯ จะน ำคะแนนงดออกเสยีงมำนบัเป็นฐำนคะแนน 

 ส ำหรับมติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วำระพิจำรณำ
อนมุตัิค่ำตอบแทนกรรมกำร มติของที่ประชมุให้ถือ คะแนนเสียงไมน้่อยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มำประชมุ 

การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง 
 หลงัจำกนบัคะแนนในแตล่ะวำระเสร็จสิน้ จะแจ้งผลกำรออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทรำบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ ซึง่วำระเลอืกตัง้กรรมกำรจะประกำศผลเป็นรำยบคุคล 

 

บริษัทฯ จะบนัทกึภำพและเสยีงตลอดวำระกำรประชมุฯ โดยภำยหลงัเสร็จสิน้กำรประชมุฯ บริษัทฯ จะเผยแพร่วีดิโอกำรประชมุ
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
 
 
กรณีมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกบัการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาตดิต่อ  
ฝ่ำยเลขำนกุำรบริษัท  
บริษัท จีเอฟพีที จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่ 312 ถนนพระรำมที่ 2 แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150  
โทรศพัท์ 02 473 8000 ตอ่ 1804 ,1827  
อีเมล cs@gfpt.co.th  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

(แนะน ำให้ใช้) 

                                                        เขียนที่................................................................................................. 

                                                        วนัท่ี.......................... เดือน................................. พ.ศ.......................... 

(1) ข้าพเจ้า............................................................................................................... สญัชาติ.................................................... 

อยูบ้่านเลขท่ี.................................................. ถนน.....................................................  ต าบล/แขวง.............................................. 

อ าเภอ/เขต..................................................... จงัหวดั.................................................. รหสัไปรษณีย์............................................ 

(2) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม..................................... หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั....................................... เสยีง  ดงันี ้

 หุ้นสามญั........................................................ หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................................. เสยีง 

 หุ้นบริุมสทิธิ.....................................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................................. เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

  (1) ......................................................................................................... อาย.ุ.......................... ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี............................................ ถนน.......................................  ต าบล/แขวง............................................. 

อ าเภอ/เขต............................................... จงัหวดั...................................  รหสัไปรษณีย์........................................... 

เบอร์โทรศพัท์มือถือ (ส าหรับ OTP) *..............................................อีเมล์ *........................................................... หรือ 

 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ....................  นำยแพทย์สำธิต กรเณศ ...... อาย.ุ...........68........... ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี.…250/2..ซอยทองหลอ่...8…  ถนน……....สขุมุวิท 55............. ต าบล/แขวง...........คลองตนั.................... 

อ าเภอ/เขต……......วฒันา........................ จงัหวดั……….กรุงเทพฯ........... รหสัไปรษณีย์......10110................... หรือ 

 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ..................... นำยปำรเมศ เหตระกลู.........  อาย.ุ.........57............. ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี …….…1/4…………………. ถนน .........วิภาวดีรังสติ........... ต าบล/แขวง.....................-..................... 

อ าเภอ/เขต……......หลกัสี.่........................ จงัหวดั…......กรุงเทพฯ............  รหสัไปรษณีย์......10210................... หรือ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามญั   

ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ในรูปแบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

 

 

 

 

 
หมำยเหตุ :  กรุณากรอกข้อมูลูทัง้หมด โดยเฉพาะท่ีระบุ ุ(*) ให้ถกูต้อง ครบถ้วน มเิช่นนัน้ บริษัทฯ จะไม่สามารถจดัสง่ ช่ือผู้ใช้ (Username) รหสัผู้ใช้ (Password) 

และ OTP ให้แก่ทา่นเพ่ือใช้ในการลอ็กอิน (log-in) เข้าสูร่ะบบการประชุมุผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ได้ 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วำระที่ 1:  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปี 2563 

 (ระเบียบวาระนีเ้ป็นเร่ืองเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสยีง)  

วำระที่ 2:  พิจำรณำอนุมตัิงบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

วำระที่ 3:  พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

วำระที่ 4:  พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระประจ ำปี 2564 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 แตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือ 

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

1. นำยธนำธิป พิเชษฐวณิชย์โชค 

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

2. นำงสำววรรณี ศิริมงคลเกษม  

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

3. นำยสุจิน ศิริมงคลเกษม 

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

วำระที่ 5:  พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 

วำระที่ 6:  พิจำรณำแต่งตัง้และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2564 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสยีง 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่

ถกูต้อง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชมุมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง

ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ

ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 

  ลงช่ือ ……...…………………………………………… ผู้มอบฉนัทะ 

                    (...............................................................) 

  ลงช่ือ ……...………………………………………....... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                   (...............................................................) 

   

 

หมำยเหตุ:  

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยก

จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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ข้อบังคับบริษัท จีเอฟพีท ีจ ำกัด (มหำชน) และ กฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด 
เฉพำะส่วนที่เก่ียวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรออกเสียงลงคะแนน 

หมวดที่ 5: กำรประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามัญเม่ือใดก็
ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่มี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ชดัเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี  ้คณะกรรมการต้องจัดให้มี
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 37 ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการท าเป็นหนังสือนดัประชมุระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุ 
พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนัดประชมุใน
หนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยที่พิมพ์จ าหน่าย ณ ท้องที่ อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทเป็นเวลาติดตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั  

ข้อ 38 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้น
ทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของ จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 
ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมงจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามก าหนดไว้ 
หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป แตถ้่าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใชก่ารเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้น
ร้องขอ ให้นัดประชมุใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบ
องค์ประชมุ 

ข้อ 39 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าประธานไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 

ข้อ 40 ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น แตจ่ะมอบฉันทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ 
ในกรณีมอบฉันทะให้ยื่นหนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนก าหนดตอ่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชมุ
ก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ  
ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไมมี่สิทธิออกเสียงในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่จ านวนหุ้นที่ตนถือรวมกบัจ านวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) โดยถือวา่หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง 
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือวา่ผู้ รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเทา่กบัจ านวนเสียงที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกนั เว้นแตผู่้ รับมอบฉันทะจะแถลงต่อ
ที่ประชมุก่อนลงคะแนนวา่ตนจะออกเสียงแทนผู้ซึง่มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบชุื่อผู้ มอบฉันทะและจ านวนหุ้นผู้มอบฉันทะถืออยูด้่วย 

ข้อ 41 มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชมุออก

เสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
(2)   ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
 (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 

(ค) การท า แก้ไข หรือ เลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการ
ธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

ข้อ 42  กิจการที่ประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท า มีดงันี ้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

 (2) พิจารณาและอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
 (3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
 (4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 (5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี 
 (6) ปรึกษากิจการอ่ืน ๆ  



คู่ มื อ ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ
ปร ะ ชุ ม อิ เ ล็ ก ท รอนิ ก ส์
ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

DAP e-Shareholder Meeting

บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากัด (DAP) กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



สารบัญ

เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 
(DAP e-Shareholder Meeting)

1

2

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

การใช้งานฟังก์ชั่นถามค าถาม4

การใช้งานฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง5

การต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password)6

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)
ส าหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจ าตวัประชาชน
ในการยืนยันตัวตน



เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุม
ผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)

1

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม 

PC Computer Notebook Tablet Mobile

สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser 

รองรับบนระบบปฎิบตัิการ

IOS android

Google Chrome
(แนะน า)

Safari Internet Explorer

เตรียมหลักฐานการพิสูจน์ตวัตน

บัตรประจ าตัวประชาชน
3

ดาวน์โหลด Cisco WebEx Meeting application*

*สามารถใช้งานผ่าน Web Browser ได้ กรณีไม่ต้องการดาวน์โหลด application 
androidIOS



ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมส าหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงคจ์ะใช้บัตรประจ าตัวประชาชน
ในการยืนยันตัวตน

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงคจ์ะใช้เอกสารอื่น ๆ อาทิ บัตรทาง
ราชการอื่น / หนังสือเดินทาง ในการยืนยันตัวตน
ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล

ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP 
e-Shareholder Meeting 

ส่งเอกสารยืนยันตัวตน* ให้เจ้าหน้าที่
ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียน
เข้าประชุม

1

2

3

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะได้ กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ใน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

DAP 
e-Shareholder 

Meeting

4

กรณีเข้าประชุมด้วยตัวเอง

กรณีมอบฉันทะ

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการน าส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

DAP 
e-Shareholder 

Meeting

เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุม
ผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)

1



5

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)
ส าหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจ าตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน

2

1. ลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
2. กดเลือก “ลงทะเบียน”

3. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
โดยท าเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ตกลง”



4. ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลตามที่ระบุ ได้แก่ 
4.1 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
4.2 เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน และเลขที่หลังบัตร (กรอกเฉพาะตัวเลขไม่ต้องขีด)
4.3 วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด 
4.4  อีเมล (ส าหรับใช้เป็น username ในการเข้าระบบ)
4.5 หมายเลขโทรศัพท์มอืถือ (กรอกเฉพาะตัวเลขไม่ต้องขีด)
4.6  รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน 

5. ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยท าเครื่องหมาย 
6. กดปุ่ม “ด าเนินการต่อ” 

6. กดขอรหัส OTP โดยระบบจะท าการจัดส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้กรอกไว้ตอนต้น

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15
ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้ 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)
ส าหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจ าตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน

2

6



7. ระบบจะส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง

8. หลังจากตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง 
ผู้ถือหุ้นท าการถ่ายรูป โดยกดที่รูปภาพระบบจะเปิดฟังก์ชั่นกล้องถ่ายรูป และให้ผู้ถือหุ้นท าการ
ถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 3 ขั้นตอน ดังนี้

รูปที่ 1  :  รูปปัจจุบัน
รูปที่ 2  :  รูปบัตรประจ าตัวประชาชน
รูปที่ 3  :  รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน 

9. ตรวจสอบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

10. ผู้ถือหุ้น จะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email 
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน)   

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช)้ และ Password (รหัสผ่าน) 
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

7

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)
ส าหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจ าตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน

2



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. เข้าสู่ระบบได้ท่ี https://portal.eservice.set.or.th
2. กดเลือก “เข้าสู่ระบบ”
3. กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)
4. กรอก รหัส OTP ที่ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท าการลงทะเบียนไว้

5. ระบบจะแสดงรายการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดท่ีผู้ถือหุ้นได้ท าการลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า โดยสามารถเลือกให้แสดงได้ 2 แบบ
5.1 มุมมองของปฎิทิน
5.2   มุมมองรายการประชุม (list)

6. ผู้ถือหุ้นเลือกบริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเขา้ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดการประชมุ เช่น วันที่
ประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระ เป็นต้น 

7. กดเข้าร่วมประชุม ที่มุมขวาด้านล่างของหน้าจอ และกดยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บรกิารก่อนเข้าร่วมประชุม
8. ผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมผ่านโปรแกรม Webex เพื่อรอเวลาเริ่มประชุม 

8
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การใช้งานฟังก์ช่ันถามค าถาม4

1. กดแจ้งความประสงค์เพือ่ถามค าถามที่ปุ่ม “ส่งค าถาม” 
2. พิมพ์ค าถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้น และกดปุ่ม “ยืนยัน” ค าถามจะถูกส่งเข้าควิรอไว้ 

เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน แจ้งให้ผู้ถือหุ้นถามค าถามได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามค าถามในวาระนั้น ๆ   กลับไปยังระบบ 
DAP e-Shareholder Meeting และด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไปน้ี

9

การแจ้งความประสงค์ในการถามค าถาม

การถามค าถามเมื่อถึงควิในการถาม

1. เมื่อถึงวาระการถามค าถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) 
บนระบบ WebEx เพื่อถามค าถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง 

1.1 กดปุ่ม Unmute me 

1.2 หากปรากฎตามไอคอนด้านล่างให้กดปุ่ม Unmute ซ้้าอีกครั้ง



3. หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามัญกดดูผล
คะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน 

การใช้งานฟังก์ช่ันลงคะแนนเสียง5

1. เมื่อถึงวาระลงคะแนน บริษัทจดทะเบียนจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและท าการเปิดระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ให้กลับไปยังระบบ DAP e-Shareholder Meeting และกดที่ปุ่มลงคะแนน

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

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

หมายเหตุ : การลงคะแนนเสียงสามารถก าหนดให้คล้ายกับการประชุมในรปูแบบ Physical Meeting ได้ กล่าวคือ เฉพาะ
ผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้นท่ีต้องกดลงคะแนนเสียง หาก “เห็นด้วย” ไม่
ต้องด าเนินการใดๆ ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนต้องเป็นผู้ก าหนดและแจ้งเง่ือนไขการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการ
ประชุม

ข้อมูลสรุปผลการลงคะแนนเสียงการประชุม 10



ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่  6

กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่านสามารถขอต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password) โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

วิธีต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ท าได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ท าการลงทะเบียน ตรวจสอบอีเมลและท าการต้ังค่ารหัสใหม่ ต้ังรหัสผ่านใหม่

2. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยรหัส OTP

ขอต้ังค่ารหัสผ่านด้วยโทรศพัท์มือถือ กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP ต้ังรหัสผ่านใหม่
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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 จ ากัด (DAP) กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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