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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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