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

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

1

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

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

1

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

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

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

ผลงานในระหว่ างดารงตาแหน่ งกรรมการ

การมีส่วนได้ ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาในครัง้ นี ้
การมีส่วนได้ เสียพิเศษในวาระพิจารณาอื่นๆ

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

อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ประสบการณ์ การทางาน/
ตาแหน่ งงานอื่นในปั จจุบนั

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

ผลงานในระหว่ างดารงตาแหน่ งกรรมการ
การมีส่วนได้ ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาในครัง้ นี ้
การมีส่วนได้ เสียพิเศษในวาระพิจารณาอื่นๆ

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

กรณีมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุ ณาติดต่ อ
ฝ่ ำยเลขำนุกำรบริษัท
บริ ษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 312 ถนนพระรำมที่ 2 แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150
โทรศัพท์ 02 473 8000 ต่อ 1804 ,1827
อีเมล cs@gfpt.co.th
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