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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 ้

หน้ า 4 / 7

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

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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