
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2565

บรษัิท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

วันศุกรท์ี่ 8 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น.
การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

312 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
จาก ห้องประชุมช้ัน M อาคารจีเอฟพีที

การมอบฉันทะ และข้อมูลกรรมการอิสระ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง 
(ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4) 

คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7)

โปรดศึกษาวธิกีารเข้ารว่มประชุม 

หนังสือเชิญ
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ที่ GFPT 6/2565 
วนัท่ี 8 มีนาคม 2565 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย: 1. รายงานประจ าปี 2564 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code 
2.  ขอ้มลูผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
3.  นิยามกรรมการอิสระ บรษิัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
4.  วิธีการเขา้รว่มประชมุ การมอบฉนัทะ และขอ้มลูกรรมการอิสระ วธีิการออกเสียงลงคะแนน                  

และการนบัผลการลงคะแนนเสียง ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
5.  หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.  
6.  ขอ้บงัคบับรษิัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้  
7.  คู่มือการใชง้านระบบการประชมุอิเล็กทรอนิกสส์ าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

บรษิัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) จดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัศกุรท์ี่ 8 เมษายน 2565 
เวลา 9.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่าน้ัน ภายใตพ้ระราชก าหนดว่า
ดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 โดยมี บรษิัท ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอรม์ จ ากดั (“DAP”) (บรษิัทย่อยของตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) เป็นผูใ้หบ้ริการดา้นระบบการจัดประชุม (DAP e-Shareholder Meeting) โดยมีระเบียบวาระการ
ประชมุ ดงันี ้

ระเบียบวาระที ่1  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล :  คณะกรรมการบริษัทขอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2564 แบบ 56-1 One Report ที่ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้
(ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1)  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้ เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 
ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ  

การลงมต ิ: วาระนีไ้ม่มีการลงคะแนนเสยีง 

ระเบียบวาระที ่2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่
 31 ธันวาคม 2564 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล :  คณะกรรมการบริษัทตอ้งจดัใหม้ีการท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบั
ระยะเวลาบญัชีประจ าปี ณ วนัสิน้สดุรอบบญัชีของบริษัทฯ ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เพื่อเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ใน
การประชมุสามญัประจ าปี  

https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2022TH4Guideline.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2022TH4Guideline.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2022TH7GuidelineDAP.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.annulreport/AnnualReport2021th.pdf
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งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2564 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
ตามที่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2564 แบบ 56-1 One Report หมวด “รายงานทางการเงิน” หนา้ 
169 (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1) ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตและผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้และไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมใน
ครัง้นี ้ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2564 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ่้านการ
ตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต นายนริศ เสาวลกัษณส์กุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
เลขที่  5369 ในนาม บริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด (AMC) และได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ  

การลงมต ิ: วาระนีต้อ้งผ่านมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่3  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
หลงัหกัเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ไดก้ าหนดไว ้โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงิน
ปันผลจะขึน้อยู่กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุนของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย รวมทั้ง
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

ในปี 2564 บรษิัทฯ มีผลประกอบการตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นขาดทนุสทุธิ 34.04 ลา้นบาท มี
ก าไรสะสมที่จัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายแล้ว 140 ล้านบาท ซึ่งครบตามที่กฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดไว ้คือรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และมีก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
ตามกฎหมายจ านวน 1,280.70 ลา้นบาท  

แม้ว่า บริษัทฯ จะมีผลการด าเนินงานขาดทุนในปีนี ้แต่กลุ่มบริษัท มีก าไรจากผลการด าเนินงาน 
จ านวน 209.34 ลา้นบาท และเมื่อพิจารณาถึงกระแสเงินสด สภาพคล่อง และแผนการลงทุนต่างๆ 
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามแผนงานส าหรบัปี 2565 แลว้ บริษัทฯ สามารถเสนอจดัสรรเงินก าไร
สะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

โดยบริษัทฯ เห็นควรที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดใหก้ับผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 
0.10 บาท (สิบสตางค)์ รวมเป็นเงินทั้งสิน้จ านวน 125,382,100 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายจากก าไร
สะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ซึ่งผูไ้ดร้บัเงินปันผลจะตอ้งถกูหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย 

 

 

 

 

https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.annulreport/AnnualReport2021th.pdf
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ข้อมูลเปรียบเทยีบ อัตราการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 - 2564 

การจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 2563 2564 

เงนิปันผล (บาท/หุน้) 0.20 0.10 

จ านวนเงินปันผลจา่ย (บาท) 250,764,200 125,382,100 

ราคาหุน้ ณ 16 ก.พ. 2564 และ 15 ก.พ. 2565 12.90 12.90 

อัตราส่วนเงนิปันผลตอบแทน (%) 1.55% 0.78% 

ก าไรสทุธิ งบการเงินเฉพาะกจิการ  (ลา้นบาท) 1,112.50 (34.04) 

อัตราส่วนการจ่ายเงนิปันผล (%) งบเฉพาะกิจการ 22.54% - 

ก าไรสทุธิ งบการเงินรวมบรษิัทและบรษิัทย่อย (ลา้นบาท) 1,351.73 209.34 

อัตราส่วนการจ่ายเงนิปันผล (%) งบรวม 18.55% 59.89% 

บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 (Record Date) และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 

ทัง้นี ้สิทธิในการรบัเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุม
สามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 

เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรส ารองตามกฎหมายจ านวนรวม 140,000,000.00 บาท หรือคิดเป็น     
รอ้ยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจ านวนที่ตอ้งส ารองไวต้ามกฎหมายและขอ้บงัคบัของ 
บรษิัทฯ แลว้ จึงไม่มีการจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมายจากผลการด าเนินงานปี 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงิน
ปันผลประจ าปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท 

การลงมต ิ: วาระนีต้อ้งผ่านมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่4  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระประจ าปี 2565 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 19 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการพน้
จากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสาม  

ในปี 2565 มีกรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามอัตราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด มีจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 1) นายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม  และ       
3) นายแพทยส์าธิต กรเณศ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล่วงหนา้ 
ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เมื่อพน้ก าหนดระยะเวลาดงักล่าว
แลว้ พบว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ มายงับรษิัทฯ  

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนได้
เสีย) ไดด้  าเนินการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระตามกระบวนการ     
สรรหา โดยไดพิ้จารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชนส์งูสดุแก่การด าเนินงานของบรษิัทฯ ตาม
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องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ ์
ความเชี่ยวชาญแลว้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ซึ่งไม่มี
กรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียในวาระนี ้ไดเ้สนอใหพ้ิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดงันี ้

1) นายประสิทธ์ิ ศิรมิงคลเกษม กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบรษิัท อีกวาระหนึง่ 
2) นายวิรชั ศิรมิงคลเกษม   กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบรษิัท อีกวาระหนึ่ง 
3) นายแพทยส์าธิต กรเณศ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ  อีกวาระหนึ่ง 

เนื่องดว้ยสภาวะการณใ์นปัจจบุนั ไม่สามารถหาบคุคลที่มีความเหมาะสมในต าแหน่งกรรมการอิสระ
ที่มีความรูแ้ละความเชี่ยวชาญเก่ียวกับอุตสาหกรรมของบริษัทฯ มาทดแทนได ้จึงมีความจ าเป็นที่
จะตอ้งเสนอให้นายแพทยส์าธิต กรเณศ ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทฯ เกินกว่า 9 ปี
ต่อเนื่องกันกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง (นับระยะเวลาที่ด  ารงต าแหน่งมาแลว้ 24 ปี ซึ่งหากไดร้บัอนุมตัิ
แต่งตั้งให้กลับเขา้มาด ารงต าแหน่งในคราวนีอ้ีก 3 ปีจะเท่ากับ 27 ปี) เนื่องจากนายแพทยส์าธิต 
กรเณศ มีความรู ้และความเชี่ยวชาญในดา้นการบริหารจดัการ และการก ากับดูแลกิจการ รวมถึงมี
ความเข้าใจในธุรกิจ และสามารถท างานร่วมกับคณะกรรมการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมี
คณุสมบตัิและทกัษะที่จ าเป็นของคณะกรรมการ 

โดยมีรายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตั้งทดแทน
กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2   

ความเห็นคณะกรรมการ :   คณะกรรมการบริษัท (ซึ่ งไม่รวมกรรมการผู้มี ส่วนได้เ สีย) ได้พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ไดก้ลั่นกรองแลว้เห็นว่า บคุคลทัง้ 
3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ และนิยาม
กรรมการอิสระ (ส าหรบักรรมการอิสระ: ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3) โดยกรรมการอิสระที่ไดเ้สนอใหก้ลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ นอกจากนี ้ ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทัง้ 3 ท่าน ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ มีความระมดัระวงั และ
ซื่อสตัยส์จุรติ เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อ
หุน้ อีกทั้ง เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณอ์ันจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของ
บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการที่พน้จากวาระทัง้ 3 
ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่ คณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการเสนอ ดงันี ้

1) นายประสิทธ์ิ ศิรมิงคลเกษม กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบรษิัท อีกวาระหนึง่ 
2) นายวิรชั ศิรมิงคลเกษม   กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบรษิัท อีกวาระหนึ่ง 
3) นายแพทยส์าธิต กรเณศ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ  อีกวาระหนึ่ง 

การลงมต ิ:  วาระนีต้อ้งผ่านมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2022TH2DirectorInformation.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2022TH3DirectorDefinition.pdf
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ระเบียบวาระที ่5  พิจารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล :   คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทได้
ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยค านึงถึงผลงานโดยรวมของ
บริษัทฯ ขนาดธุรกิจ ก าไรสุทธิของบริษัทฯ การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของ
บริษัทฯ ภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอา้งอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั และมีการทบทวน
ทกุปี  

ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการไดพ้ิจารณาตาม
หลกัเกณฑแ์ละความเหมาะสมประการต่างๆ และไดเ้ปรียบเทียบกับรายงานการส ารวจค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2563 จดัท าโดยสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็นสมควรใหค้งไว้
ในอตัราเดิม ตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี  2564 ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) 
1) ค่าตอบแทนรายเดือน   
    - ประธานกรรมการบรษิัท 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 

    - กรรมการบรษิัท 45,000 บาท/คน/เดือน 45,000 บาท/คน/เดือน 
2) โบนัสประจ าปี 1 เท่าของคา่ตอบแทนรายเดือน 1 เท่าของคา่ตอบแทนรายเดือน 
3) ค่าตอบแทนทีไ่ม่ใชต่ัวเงนิ ไม่มี ไม่มี 
เปลี่ยนแปลง  - 

หมายเหต ุ:  ทัง้นีใ้หก้รรมการซ่ึงเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ คงไดร้ับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจ าปีตามอตัราทีก่ล่าวมาขา้งตน้นอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนทีไ่ดร้บัในฐานะลูกจา้งของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
ก ากบัดแูลกิจการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมในดา้นต่างๆ แลว้ เห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้
พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ตามที่เสนอ 

การลงมต ิ: วาระนีต้อ้งผ่านมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่ง
มาประชมุ 

ระเบียบวาระที ่6  พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขอ้ 42(5) ซึ่ง
ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบรษิัท 
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คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการก าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2565 แลว้เห็นว่า บริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด (AMC) เป็น
หน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรูค้วามสามารถ นอกจากนีไ้ด้
พิจารณาจ านวนเงินค่าสอบบญัชีส าหรบัปี 2565 ซึ่งมีความเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี จึงได้
ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี จากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด (AMC) เป็นผูส้อบบญัชีของ
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยจ านวน 5 บรษิัทประจ าปี 2565 โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชี ดงัต่อไปนี ้
1) นายนรศิ เสาวลกัษณส์กลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 5369 หรือ 

(เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแลว้เป็นระยะเวลา 4 ปี 
ตัง้แต่ปี 2561) 

2) นางสาวประภาศรี ลีลาสภุา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4664  
(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย) 

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอชื่อดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ ์และ/หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ 
บริษัทร่วม บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่มีความเก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว จึง
มีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ  

ผูส้อบบัญชีที่เสนอใหม้ีการแต่งตัง้โดยที่ประชุมผูถื้อหุน้นีเ้ป็นผูส้อบบัญชีสังกัดส านกังานสอบ
บัญชีเดียวกันกับผูส้อบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 5 บริษัท และบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (บริษัทร่วม) แต่ไม่ไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีของ บริษัท แมคคีย ์ฟู้ด เซอรว์ิสเซส (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (บรษิัทรว่ม) เนื่องจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท แมคคีย ์ฟู้ด เซอรว์ิสเซส (ประเทศ
ไทย) เป็นบริษัทในต่างประเทศ และมีสัดส่วนการถือหุ้น 51% ซึ่งมีเงื่อนไขในการพิจารณา
คดัเลือกผูส้อบบญัชีใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีเดียวกนั  

ทั้งนี ้บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในมาตรฐานการท างานของผู้สอบบัญชีของบริษัทแมคคีย ์ฟู้ด 
เซอรว์ิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั ที่ผ่านเกณฑก์ารคดัเลือกผูส้อบบญัชีจากกลุ่มบรษิัทแลว้ ว่าจะ
สามารถจดัท างบการเงินของ บรษิัทฯ ไดถ้กูตอ้ง เสรจ็ทนัตามก าหนดเวลา 

2) พิจารณาก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จ านวน 5 บริษัทประจ าปี 2565 เป็น
จ านวนเงินรวม 3,660,000 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2564 จ านวน 30,000 บาท หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.83 (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบ
บญัชีที่ต่างจงัหวดั) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2564 ปี 2565 
(ปีทีเ่สนอ) 

ค่าสอบบญัชีบรษิัทฯ 1,200,000.- 1,230,000.- 
ค่าสอบบญัชีบรษิัทย่อย (5 บรษิทั) 2,430,000.- 2,430,000.- 
ค่าบรกิารอื่นๆ (Non-Audit Fee) - - 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี 3,630,000.- 3,660,000.- 
เปลี่ยนแปลง (%)  0.83 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นและขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดพ้ิจารณา
กลั่นกรองอย่างเหมาะสมแลว้ และเห็นว่า บริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด (AMC) เป็นหน่วยงานท่ี
มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรูค้วามสามารถ และค่าตอบแทนมีความ
เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้  นายนริศ 
เสาวลกัษณส์กลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 5369 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสภุา ผูส้อบบญัชีรบั
อนุญาต เลขที่ 4664 จากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด (AMC) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจ านวน 5 บริษัทประจ าปี 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินรวม 3,660,000 บาท ตามที่เสนอ 

การลงมต ิ:  วาระนีต้อ้งผ่านมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่7  ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี) 

วาระนีก้  าหนดไวเ้พื่อใหผู้ถื้อหุน้ถามขอ้สงสัย และ/หรือ เพื่อใหก้รรมการไดช้ีแ้จงขอ้ซักถามหรือขอ้
สงสยัต่างๆ (ถา้มี) ดงันัน้ จะไม่มีการน าเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ และไม่มีการลงมติ
ใดๆ ในวาระนี ้

นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหแ้ก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผูร้บั
มอบฉนัทะ ดงัมีรายชื่อและขอ้มลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยการกรอกขอ้มลู
ในแบบแจง้การประชมุ และหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) พรอ้มเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ลงนามรบัรอง
ตามรายละเอียดที่ระบุในการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และจัดส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมายังบริษัทฯ ภายในวันที่         
5 เมษายน 2565 

บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)ได้ล่วงหน้าทาง  
https://portal.eservice.set.or.th/GFPT ตัง้แต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 เป็นตน้ไป โดยสามารถศึกษาวิธีการเขา้ร่วมประชุม การ
มอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัผลการลงคะแนนเสียง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และบริษัทฯ จะด าเนินการประชมุ
ตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ และกฎหมายบรษิัทมหาชน (สิ่งทีส่่งมาด้วย 6) 

 

https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2022TH4Guideline.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2022TH5ProxyB.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2022TH4Guideline.pdf
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=8UrYqOS6w7vUZVUESA0SaD5K7dxdljcGF2hLJFNiWJHgefYg21GCDA%3d%3d
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2022TH4Guideline.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2022TH6CompanyArticle.pdf
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หากท่านมีขอ้สงสยั หรือ ค าถามที่เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ หรือ วาระการประชมุที่น าเสนอครัง้นี ้สามารถจดัส่งค าถาม
ล่วงหน้าไดท้ี่อีเมล cs@gfpt.co.th หรือโทรสาร 02 473 8398 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ-นามสกุล และเบอรโ์ทรศัพทท์ี่บริษัทฯ 
สามารถติดต่อกลบัได ้ 

                                                                                                                        ขอแสดงความนบัถือ 
                       บริษัท จีเอฟพีท ีจ ากัด (มหาชน) 

       
                                                   

      (นายประสิทธ์ิ ศิรมิงคลเกษม) 
                                                            ประธานกรรมการบรษิัท 

 

 

 

 

หมายเหต ุ 1. บริษัทฯ ไดก้ าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 และผูถ้ือหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลในวันอังคารท่ี 8 มีนาคม 2565 
(Record Date) ทัง้นี ้สทิธิในการรบัเงนิปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัการอนมุติัจากทีป่ระชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 

 2. บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ ฉบับนี ้พรอ้มทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอรม์

หนงัสือมอบฉันทะไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ (https://www.gfpt.co.th/) 
 3. ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นตอ้งการมอบฉันทะแบบทั่วไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ในกรณีท่ีผูถ้ือหุน้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ

แต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ สามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 4. บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท

ล่วงหนา้ ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านมา เมื่อพน้ก าหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้ พบว่าไม่มีผูถ้ือหุน้เสนอวาระการ
ประชมุ หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ หรือส่งค าถามล่วงหนา้ ส าหรบัการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 แต่อย่างใด 

  5. การจดัประชมุผูถ้ือหุน้ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถ้ือหุน้เพื่อเป็นการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดและเพื่อประโยชนใ์นการใหบ้ริการแก่ผูถ้ือหุน้ในการเขา้ประชุมผูถ้ือหุน้  ซึ่งผูถ้ือหุน้จะไดร้บัความคุม้ครองตาม
นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (Privacy Policy) หรือค าประกาศเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) ตามท่ีปรากฏบนเว็บไซตข์อง
บริษัทฯ ท่ี https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/cg/นโยบายขอ้มลูส่วนบคุคล  

 6. หากผูถ้ือหุน้ท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจ าปี 2564 แบบ 56-1 One Report ในแบบรูปเล่ม สามารถแจง้ความประสงคไ์ดท้างอีเมล 
cs@gfpt.co.th    

   

ช่องทางติดต่อ:  
ฝ่ายเลขานกุารบริษัท  
02 473 8000 ต่อ 1804 

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/AGM2022TH5ProxyA.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2022TH5ProxyC.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/cg/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%20GFPT.pdf
mailto:cs@gfpt.co.th


สิ่งที่ส่งมาดว้ย 1 

 
รายงานประจ าปี 2564 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code 
ประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 1:  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 

วาระที่ 2:  พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 

 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประจ าปี 2564 แบบ 56-1 One Report (pdf)  

 Download Annual Report 2021 TH.pdf   

 

 

 

https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.annulreport/AnnualReport2021th.pdf
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ข้อมูลผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

ชื่อและชื่อสกุล  : นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม   

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการบรษิัท (กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 

อายุ : 81 ปี  

สัญชาติ : ไทย  

การศึกษา  : มธัยมปลาย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุน่ 11/2004 

ต าแหน่งปัจจุบนัใน GFPT : ประธานกรรมการบรษิัท (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ : 27 มกราคม 2535 – ปัจจบุนั (30 ปี) 

ประสบการณก์ารท างาน                    : 
/ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

บรษิัทจดทะเบียน และบรษิัทมหาชนจ ากดั  
1. ประธานกรรมการ บมจ. กรุงไทยอาหาร  
นิติบคุคลอื่น 
1. ประธานกรรมการ บจก. ฟารม์กรุงไทย  
2. ประธานกรรมการ บจก. เอม็.เค.เอส. ฟารม์  
3. ประธานกรรมการ บจก. จีพี บรีดดิง้  
4. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจรญิพนัธอ์าหารสตัว ์ 
5. ประธานกรรมการ บจก. ฟารม์ ป.เจรญิพนัธ ์อิมเอก็ซ ์ 
6. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจรญิพนัธ ์จี.พี.ฟารม์  
7. ประธานกรรมการ บจก. กรุงไทยเพาะเลีย้งสตัวน์ า้  
8. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจรญิพนัธโ์ปรดิว๊ส  
9. ประธานกรรมการ บจก. เอม็.เค.เอส.คอนโดทาวน ์ 
10. ประธานกรรมการ บจก. จลุฉตัร 
11. ประธานกรรมการ บจก. เอม็เอส 2018 

ความรู้ความช านาญ :  เป็นผูท้รงคุณวุฒิดา้นธุรกิจเกษตร อาหารสตัว ์การเลีย้งไก่ และการบริหารจดัการ 

มีความช านาญดา้นการขายและการตลาดในธุรกิจอาหารสตัวแ์ละมีประสบการณ์

การท างานในอตุสาหกรรมเกษตรมากกว่า 40 ปี 

หลักเกณฑ ์/ วิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ พิจารณาความ

เหมาะสมตามหลกัเกณฑ ์เรื่อง คณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์น

ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใชเ้ครื่องมือช่วย

ตรวจหาคณุสมบตัิ หรือทกัษะที่จ าเป็นท่ียงัขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill 

Matrix) และจากรายชื่อผูท้ี่มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอาชีพในท าเนียบ IOD (IOD 

Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผูถื้อหุน้รว่มกบัการพิจารณา 



สิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 | เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4 

หนา้ 2 / 6 

 

ข้อมูลผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ (ต่อ) 

หลักเกณฑ ์/ วิธีการสรรหา (ต่อ) : ผลประเมินการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อย

รายบคุคลของกรรมการผูท้ี่ครบก าหนดวาระ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

พิจารณากลั่นกรองตามล าดบั 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564  

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 1 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 1 ครัง้ (100%)  

-  การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 9 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 9 ครัง้ (100%) 

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2564) : 34,307,200 หุน้ คิดเป็น 2.74% ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ : 12 แห่ง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษทัฯ : 4 แหง่ 

1) ประธานกรรมการ บมจ. กรุงไทยอาหาร  เป็นบรษิัทย่อย  ธุรกิจจ าหน่ายอาหารสตัว ์

2) ประธานกรรมการ บจก. ฟารม์กรุงไทย  เป็นบรษิัทย่อย  ธุรกิจจ าหน่ายลกูไก่ 

3) ประธานกรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟารม์  เป็นบรษิัทย่อย  ธุรกิจจ าหน่ายไก่เนือ้ 

4) ประธานกรรมการ บจก. จีพี บรีดดิง้   เป็นบรษิัทย่อย  ธุรกิจจ าหน่ายลกูไก่พ่อแม่พนัธุ ์

ข้อพิพาททางกฎหมายทีเ่ป็นคดีอาญาในศาลทีไ่ม่ใช่คดีลหุโทษ   : ไม่มี 

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด   : ไม่มี 
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ข้อมูลผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

ชื่อและชื่อสกุล  : นายวิรัช ศิริมงคลเกษม 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : รองประธานกรรมการบรษิัท (กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 

อายุ : 72 ปี  

สัญชาติ : ไทย  

การศึกษา  : มธัยมปลาย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุน่ 14/2004 

ต าแหน่งปัจจุบันใน GFPT : รองประธานกรรมการบรษิัท (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) 

  กรรมการบรหิาร  

  กรรมการผูจ้ดัการ 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ : 27 มกราคม 2535 – ปัจจบุนั (30 ปี) 

ประสบการณก์ารท างาน                    : 
/ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

บรษิัทจดทะเบียน และบรษิัทมหาชนจ ากดั 
1. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. กรุงไทยอาหาร  
นิติบคุคลอื่น 
1. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บจก. ฟารม์กรุงไทย  
2. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟารม์  
3. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บจก. จีเอฟ ฟดูส ์ 
4. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บจก. จีพี บรีดดิง้  
5. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บจก. ป.เจรญิพนัธอ์าหารสตัว ์ 
6. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บจก. ฟารม์ ป.เจรญิพนัธ ์อิมเอก็ซ ์ 
7. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บจก. ป.เจรญิพนัธ ์จี.พี.ฟารม์  
8. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บจก. กรุงไทยเพาะเลีย้งสตัวน์ า้ 
9. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บจก. ป.เจรญิพนัธโ์ปรดิว๊ส  
10. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน ์ 
11. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บจก. จลุฉตัร 
12. กรรมการ บจก. แมคคีย ์ฟู้ด เซอรว์ิสเซส (ประเทศไทย) 
13. กรรมการ บจก. เอ็มเอส 2018 
14. กรรมการ บจก. วีดบัเบิล้ยพูี 

ความรู้ความช านาญ :  เป็นผูท้รงคุณวุฒิดา้นธุรกิจเกษตร อาหารสตัว ์การเลีย้งไก่ และการบริหารจดัการ 

มีความช านาญดา้นการจดัการระบบการเลีย้งไก่ครบวงจรและการจดัซือ้วตัถุดิบ

อาหารสตัว ์และมีประสบการณก์ารท างานในอตุสาหกรรมเกษตรมากกว่า 40 ปี 
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ข้อมูลผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ (ต่อ) 

หลักเกณฑ ์/ วิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ พิจารณาความ

เหมาะสมตามหลกัเกณฑ ์เรื่อง คณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์น

ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใชเ้ครื่องมือช่วย

ตรวจหาคณุสมบตัิ หรือทกัษะที่จ าเป็นท่ียงัขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill 

Matrix) และจากรายชื่อผูท้ี่มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอาชีพในท าเนียบ IOD (IOD 

Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผูถื้อหุน้ร่วมกบัการพิจารณา

ผลประเมินการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อย

รายบคุคลของกรรมการผูท้ี่ครบก าหนดวาระ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

พิจารณากลั่นกรองตามล าดบั 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564  

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 1 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 1 ครัง้ (100%)  

-  การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 9 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 9 ครัง้ (100%) 

- การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 12 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 12 ครัง้ (100%) 

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2564) : 30,349,500  หุน้ คิดเป็น 2.42% ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ : 15 แห่ง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษทัฯ : 6 แหง่ 

1) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. กรุงไทยอาหาร เป็นบรษิัทย่อย จ าหน่ายอาหารสตัว  ์

2) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ฟารม์กรุงไทย เป็นบรษิัทย่อย จ าหน่ายลกูไก่ 

3) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟารม์ เป็นบรษิัทย่อย จ าหน่ายไก่เนือ้ 

4) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ บจก. จีเอฟ ฟดูส ์เป็นบรษิัทย่อย จ าหน่ายลกูชิน้ไสก้รอก 

5) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ บจก. จีพี บรีดดิง้ เป็นบรษิัทย่อย จ าหน่ายลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์ 

6) กรรมการ บจก. แมคคีย ์ฟู้ด เซอรว์ิสเซส (ประเทศไทย) เป็นบรษิัทรว่ม จ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ 

ข้อพิพาททางกฎหมายทีเ่ป็นคดีอาญาในศาลทีไ่ม่ใช่คดีลหุโทษ   : ไม่มี 

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด   : ไม่มี 
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ข้อมูลผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

ชื่อและชื่อสกุล  : นพ.สาธิต กรเณศ  

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ (กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 

อายุ : 69 ปี 

สัญชาติ : ไทย  

การศึกษา  : วทบ.พบ.วฒุิบตัรศลัยกรรมทั่วไปและศลัยกรรมเด็ก  

  มหาวิทยาลยัมหิดล 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุน่ 14/2004 

  หลกัสตูร Audit Committee Program รุน่ 31/2010 

ต าแหน่งปัจจุบนัใน GFPT : กรรมการอิสระ 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

  ประธานคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน 

  และก ากบัดแูลกิจการ 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ : 25 มิถนุายน 2541 – ปัจจบุนั (24 ปี) 

ประสบการณก์ารท างาน                  : 
/ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

บรษิัทจดทะเบียน และบรษิัทมหาชนจ ากดั 

-ไม่มี- 
นิติบคุคลอื่น 
1. อาจารยแ์ละแพทย ์คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ความรู้ความช านาญ :  เป็นผูท้รงคณุวฒุิดา้นการบรหิารจดัการ และการก ากบัดแูลกิจการ 

หลักเกณฑ ์/ วิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ พิจารณาความ

เหมาะสมตามหลกัเกณฑ ์เรื่อง คณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์น

ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใชเ้ครื่องมือช่วย

ตรวจหาคณุสมบตัิ หรือทกัษะที่จ าเป็นท่ียงัขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill 

Matrix) และจากรายชื่อผูท้ี่มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอาชีพในท าเนียบ IOD (IOD 

Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผูถื้อหุน้ร่วมกบัการพิจารณา

ผลประเมินการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อย

รายบุคคลของกรรมการผูท้ี่ครบก าหนดวาระ และเนื่องจากในสภาวะปัจจุบันไม่

สามารถหาใครที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ มาทดแทนได ้จึงมีความจ าเป็นท่ี

ตอ้งเสนอบุคคลที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกันกลบัเขา้

ด ารงต าแหน่ง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทพิจารณากลั่นกรองตามล าดบั 
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ข้อมูลผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ (ต่อ) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564  

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 1 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 1 ครัง้ (100%) 

-  การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 9 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 9 ครัง้ (100%)  

-  การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 4 ครัง้ (100%) 

-  การประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
 และก ากบัดแูลกิจการ 

2 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 2 ครัง้ (100%) 
 

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษทัฯ : ไม่ม ี

ข้อพิพาททางกฎหมายทีเ่ป็นคดีอาญาในศาลทีไ่ม่ใช่คดีลหุโทษ   : ไม่มี 

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด   : ไม่มี 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา (เฉพาะผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ) 

(1)   การมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต กบัผูบ้รหิารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ ไม่มี 

(2)   การเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร พนกังาน ลกูจา้ง หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บั
เงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

(3)   การเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี รวมถึง
ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย ที่ปรกึษาทางการเงิน ผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์น ฯลฯ 

ไม่เป็น 

(4)   การมีความสมัพนัธท์างธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขาย วตัถุดิบ/สินคา้/บริการ การใหกู้ย้ืม
เงินหรือการกูย้ืมเงิน) โดยใหร้ะบขุนาดของรายไดด้ว้ย 

ไม่มี 
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นิยามกรรมการอิสระ ของ บริษัท จีเอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ตอ้งมีคณุสมบตัิตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศแกไ้ขเพิ่มเติมซึ่งอาจมีในอนาคต โดยก าหนดให้
เขม้ขน้กว่าขอ้ก าหนดของนิยามกรรมการอิสระ ของ ก.ล.ต. ในเรื่องสดัส่วนการถือหุน้ (ก.ล.ต. ก าหนดรอ้ยละ 1) 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลกูจา้ง ท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้กบับริษัทฯ ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนไดร้บัการแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

3. ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร กบั
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย 

4. ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะ
ท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ
กบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ในปัจจุบนัและก่อนไดร้บัการแต่งตัง้
เป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 2 ปี โดยความสมัพนัธท์างธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ท่ีมีมลูค่า
ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่าตามวิธีการค านวณมลูค่า
ของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง  1 ปี ก่อนวันท่ีมี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกันดว้ย 

5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้กับบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย 
(ถือหุน้เกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผูท่ี้เก่ียวขอ้งด้วย) ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือ
หุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุม
ของบริษัทฯ สงักดัอยู่ ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรกึษากฎหมาย ท่ีปรกึษาทางการเงิน หรือผูป้ระเมินราคาทรพัยส์ิน ซึ่งไดร้บั
ค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ 
และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ยทัง้ในปัจจุบนัและก่อนไดร้บัการแต่ง ตั้งเป็น
กรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ีย วขอ้งกับผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนัยใน
หา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ  1 ของ
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 ทัง้นี ้ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้
ตดัสินใจ ในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านา จ
ควบคมุ ของบริษัทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective decision) ได ้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนัน้เป็นกรรมการท่ีมี
ส่วนรว่มในการบริหารงาน 
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วิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และข้อมูลกรรมการอิสระ  
วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง  

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน) จดัใหม้ีกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ใน

วนัศุกรท์ี่ 8 เมษำยน 2565 เวลำ 9.30 น. และมีกำรถ่ำยทอดสดจำก หอ้งประชมุ ชัน้ M อำคำรจีเอฟพีที ถนนพระรำม 2 แขวง    

บำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150 ภำยใตพ้ระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำรประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 

ขอให้ท่ำนผู้ถือหุน้ หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงคจ์ะเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์     

(E-AGM) โปรดกรุณำศึกษำรำยละเอียด เก่ียวกับกำรเตรียมควำมพรอ้มก่อนใช้งำนระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (DAP             

e-Shareholder Meeting) ขั้นตอนกำรลงทะเบียนผ่ำนระบบ (e-Register) ขั้นตอนกำรเข้ำร่วมประชุม กำรถำมค ำถำม          

กำรลงคะแนนเสียง จำกคู่มือกำรใชง้ำนระบบกำรประชมุอิเล็กทรอนิกสส์ ำหรบักำรประชมุผูถื้อ (สิ่งทีส่่งมาด้วย 7)   

บรษิัทฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนล่วงหนำ้ (Pre-register) ในวนัท่ี 21 มีนำคม 2565 จนถึงวนัท่ีกำรประชมุเสรจ็สิน้ 
 

ลงทะเบียน และเขำ้รว่มประชมุฯ (E-AGM)  
https://portal.eservice.set.or.th/GFPT  

 

คู่มือกำรใชง้ำนระบบกำรประชมุฯ (E-AGM) 
https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html 

 

 

  

https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2022TH7GuidelineDAP.pdf
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=8UrYqOS6w7vUZVUESA0SaD5K7dxdljcGF2hLJFNiWJHgefYg21GCDA%3d%3d
https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html
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วิธีการลงทะเบียน 
 
การลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting 
1. เข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ถือบัตรประจ าตัวประชาชน  

โปรดด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้
(1) ลงทะเบียนผ่านระบบ e-Register ดว้ยตนเอง ผ่ำน  https://portal.eservice.set.or.th/GFPT หรือ

สแกน QR Code นี ้ 
(2) กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่” 
(3) ยอมรบัขอ้ตกลงและเงื่อนไขกำรเขำ้ประชมุผูถื้อหุน้ผ่ำนระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยท ำเครื่องหมำย   

และกดปุ่ ม “ตกลง” 
(4) กดเลือก “เขำ้รว่มประชมุดว้ยตนเอง” 
(5) กดเลือก “บคุคลธรรมดำไทย” 
(6) กรอกขอ้มลูผูถื้อหุน้ ไดแ้ก ่

▪ ชื่อ-นำมสกลุ 
▪ เลขที่บตัรประจ ำตวัประชำชน และหมำยเลขหลงับตัร  
▪ วนั เดือน ปี เกดิ (กรุณำระบปีุ เป็น พ.ศ.) 
▪ อีเมล (ส ำหรบัใชเ้ป็น username ในกำรเขำ้ระบบกำรประชมุ)  
▪ รหสัผ่ำน (Password) 
▪ หมำยเลขโทรศพัทม์ือถือ 

(7) ใหค้วำมยินยอมรบัเอกสำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสจ์ำกผูจ้ดัประชมุ โดยท ำเครื่องหมำย  
(8) กดปุ่ ม “ด ำเนินกำรถดัไป” 
(9) ระบบจะท ำกำรจดัสง่รหสัผ่ำนแบบครัง้เดยีว (OTP) ไปยงัหมำยเลขโทรศพัทม์ือถือและอีเมลที่ระบไุวต้อนตน้ 

(กรณีผูถื้อหุน้ระบหุลำยเลขโทรศพัทต์่ำงประเทศ ระบบจะน ำส่งรหสั OTP ไปยงัอีเมลเพียงช่องทำงเดยีว) 
และ เมื่อกรอกรหสั OTP แลว้ใหก้ดปุ่ ม “ด ำเนินกำรถดัไป” 

(10) ผูถื้อหุน้ท ำกำรถ่ำยรูป โดยกดที่ถำ่ยภำพ และใหผู้ถื้อหุน้ท ำกำรถ่ำยภำพตนเองพรอ้มบตัรประจ ำตวัประชำชน 
จ ำนวน 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
รูปท่ี 1 : รูปปัจจบุนั 
รูปท่ี 2 : รูปบตัรประจ ำตวัประชำชน (ซึง่ปรำกฏรูปถำ่ยของผูถื้อหุน้และยงัไม่หมดอำย)ุ 
รูปท่ี 3 : รูปปัจจบุนัคู่กบับตัรประจ ำตวัประชำชน 

(11) ตรวจสอบขอ้มลูกำรลงทะเบียนและกำรถือครองหลกัทรพัย ์หำกตรวจสอบแลว้ขอ้มลูถกูตอ้งใหก้ดปุ่ ม “ยืนยนั” 
(12) ผูถื้อหุน้จะไดร้บัอีเมลเพื่อแจง้ผลกำรลงทะเบยีน หำกไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจำ้หนำ้ที่

ของบรษิัทจดทะเบยีน  
 

*** ผู้ถือหุน้โปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช)้ และ Password (รหัสผ่าน)  
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ *** 

  

https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=8UrYqOS6w7vUZVUESA0SaD5K7dxdljcGF2hLJFNiWJHgefYg21GCDA%3d%3d
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2. เข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง - กรณีทีผู้่ถือหุน้เป็นบุคคลต่างประเทศ / บุคคลทีไ่ม่มีบตัรประชาชน หรือ นิติบคุคล  

โปรดด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้
(1) ลงทะเบียนผ่านระบบ e-Register ดว้ยตนเอง ผ่ำน  https://portal.eservice.set.or.th/GFPT หรือ

สแกน QR Code นี ้ 
(2) กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่” 
(3) ยอมรบัขอ้ตกลงและเงื่อนไขกำรเขำ้ประชมุผูถื้อหุน้ผ่ำนระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยท ำเครื่องหมำย   

และกดปุ่ ม “ตกลง” 
(4) กดเลือก “เขำ้รว่มประชมุดว้ยตนเอง” 
(5) กดเลือก “บคุคลตำ่งประเทศ / บคุคลที่ไม่มีบตัรประชำชน หรือ นติิบคุคล” 
(6) กรอกขอ้มลูส่วนบคุคล  

บคุคลต่ำงประเทศ / บคุคลที่ไม่มบีตัรประชำชน 
▪ ชื่อ-นำมสกลุ  
▪ เลขที่หนงัสือเดินทำง / ใบตำ่งดำ้ว / บตัรขำ้รำชกำร 
▪ อีเมล (ส ำหรบัใชเ้ป็น username ในกำรเขำ้ระบบกำรประชมุ)  
▪ รหสัผ่ำน (Password) 
▪ หมำยเลขโทรศพัทม์ือถือ 

นิติบคุคล 
▪ ชื่อนิติบคุคล (ชื่อองคก์ร) 
▪ เลขจดทะเบียนนิติบคุคล 
▪ ขอ้มลูผูแ้ทนนิติบคุคล : เลขท่ีบตัรประจ ำตวัประชำชน / หมำยเลขหลงับตัร และวนัเดือนปี เกิด 
▪ อีเมล (ส ำหรบัเป็น username ในกำรเขำ้สู่ระบบกำรประชมุ) 
▪ รหสัผ่ำน (Password) 
▪ หมำยเลขโทรศพัทม์ือถือ 

(7) ใหค้วำมยินยอมรบัเอกสำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสจ์ำกผูจ้ดัประชมุ โดยท ำเครื่องหมำย  
(8) กดปุ่ ม “ด ำเนินกำรถดัไป” 
(9) ระบบจะท ำกำรจดัสง่รหสัผ่ำนแบบครัง้เดยีว (OTP) ไปยงัหมำยเลขโทรศพัทม์ือถือและอีเมลที่ระบไุวต้อนตน้ 

(กรณีผูถื้อหุน้ระบหุลำยเลขโทรศพัทต์่ำงประเทศ ระบบจะน ำส่งรหสั OTP ไปยงัอีเมลเพียงช่องทำงเดยีว) 
และ เมื่อกรอกรหสั OTP แลว้ใหก้ดปุ่ ม “ด ำเนินกำรถดัไป” 

(10) บคุคลต่ำงประเทศ / บคุคลที่ไม่มบีตัรประชำชน 
ผูถื้อหุน้ท ำกำรถ่ำยภำพตนเอง 1 รูป พรอ้มแนบเอกสำรตำมที่ระบใุนหนงัสือเชิญประชมุฯ และกด “อพัโหลดไฟล”์ 
นิติบคุคล 
ผูถื้อหุน้แนบเอกสำรตำมที่ระบใุนหนงัสือเชิญประชมุฯ และกด “อพัโหลดไฟล”์ 

(11) ตรวจสอบขอ้มลูกำรลงทะเบียนและกำรถือครองหลกัทรพัย ์หำกตรวจสอบแลว้ขอ้มลูถกูตอ้งใหก้ดปุ่ ม “ยืนยนั” 
(12) ผูถื้อหุน้จะไดร้บัอีเมลเพื่อแจง้ผลกำรลงทะเบยีน หำกไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจำ้หนำ้ที่

ของบรษิัทจดทะเบยีน  

*** ผู้ถือหุน้โปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช)้ และ Password (รหัสผ่าน)  
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ *** 

https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=8UrYqOS6w7vUZVUESA0SaD5K7dxdljcGF2hLJFNiWJHgefYg21GCDA%3d%3d
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3. มอบฉันทะ แบบ ก. (ผู้รับมอบทั่วไป) 

โปรดด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้
(1) ลงทะเบียนผ่านระบบ e-Register ดว้ยตนเอง ผ่ำน  https://portal.eservice.set.or.th/GFPT หรือ

สแกน QR Code นี ้ 
(2) กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่” 
(3) ยอมรบัขอ้ตกลงและเงื่อนไขกำรเขำ้ประชมุผูถื้อหุน้ผ่ำนระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยท ำเครื่องหมำย   

และกดปุ่ ม “ตกลง” 
(4) กดเลือก “มอบฉนัทะ” 
(5) กดเลือก “มอบฉนัทะแบบ ก. (ผูร้บัมอบทั่วไป)” 
(6) กรอกขอ้มลูส่วนบคุคลของ ผูม้อบฉนัทะ  

▪ ชื่อ-นำมสกลุ  
▪ เลขที่บตัรประจ ำตวัประชำชน และหมำยเลขหลงับตัร 
▪ วนั เดือน ปี เกดิ (กรุณำระบปีุ เป็น พ.ศ.) 
▪ อีเมล  
▪ หมำยเลขโทรศพัทม์ือถือ 

(7) ใหค้วำมยินยอมรบัเอกสำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสจ์ำกผูจ้ดัประชมุ โดยท ำเครื่องหมำย  
(8) กดปุ่ ม “ด ำเนินกำรถดัไป” 
(9) ระบบจะท ำกำรจดัสง่รหสัผ่ำนแบบครัง้เดยีว (OTP) ไปยงัหมำยเลขโทรศพัทม์ือถือ และ เมื่อกรอกรหสั OTP แลว้ให้

กดปุ่ ม “ด ำเนินกำรถดัไป” 
(10) กรอกขอ้มลูส่วนบคุคลของ ผูร้บัมอบฉนัทะ  

▪ ชื่อ-นำมสกลุ / อำย ุ
▪ เลขที่บตัรประจ ำตวัประชำชน / ที่อยู่ 
▪ อีเมล  
▪ หมำยเลขโทรศพัทม์ือถือ 

(11) ผูถื้อหุน้แนบเอกสำรใบมอบฉนัทะ ก. พรอ้มเอกสำรประกอบตำมที่ระบใุนหนงัสือเชญิประชมุฯ 
และกด “อพัโหลดไฟล”์  

(12) เมื่อกรอกขอ้มลูครบถว้นใหก้ดปุ่ ม “ด ำเนินกำรถดัไป” 
(13) ตรวจสอบขอ้มลูกำรลงทะเบียนและกำรถือครองหลกัทรพัย ์หำกตรวจสอบแลว้ขอ้มลูถกูตอ้งใหก้ดปุ่ ม “ยืนยนั” 

 
ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ 

เม่ือผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องท าการเปลี่ยนรหสัผ่านและเข้าสู่ระบบการประชุมอกีคร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 

https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=8UrYqOS6w7vUZVUESA0SaD5K7dxdljcGF2hLJFNiWJHgefYg21GCDA%3d%3d
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4. มอบฉันทะ แบบ ข. (กรรมการอิสระ) 

โปรดด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้
(1) ลงทะเบียนผ่านระบบ e-Register ดว้ยตนเอง ผ่ำน  https://portal.eservice.set.or.th/GFPT หรือ

สแกน QR Code นี ้ 
(2) กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่” 
(3) ยอมรบัขอ้ตกลงและเงื่อนไขกำรเขำ้ประชมุผูถื้อหุน้ผ่ำนระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยท ำเครื่องหมำย   

และกดปุ่ ม “ตกลง” 
(4) กดเลือก “มอบฉนัทะ” 
(5) กดเลือก “มอบฉนัทะแบบ ข. (กรรมกำรอิสระ)” 
(6) กรอกขอ้มลูส่วนบคุคลของ ผูม้อบฉนัทะ  

▪ ชื่อ-นำมสกลุ  
▪ เลขที่บตัรประจ ำตวัประชำชน และหมำยเลขหลงับตัร 
▪ วนั เดือน ปี เกดิ (กรุณำระบปีุ เป็น พ.ศ.) 
▪ อีเมล  
▪ หมำยเลขโทรศพัทม์ือถือ 

(7) ใหค้วำมยินยอมรบัเอกสำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสจ์ำกผูจ้ดัประชมุ โดยท ำเครื่องหมำย  
(8) กดปุ่ ม “ด ำเนินกำรถดัไป” 
(9) ระบบจะท ำกำรจดัสง่รหสัผ่ำนแบบครัง้เดยีว (OTP) ไปยงัหมำยเลขโทรศพัทม์ือถือ และ เมื่อกรอกรหสั OTP แลว้ให้

กดปุ่ ม “ด ำเนินกำรถดัไป” 
(10) ระบรุำยชื่อกรรมกำรอิสระเพียง 1 ท่ำน ท่ีตอ้งกำรมอบฉนัทะ 
(11) ผูถื้อหุน้ (มอบฉนัทะ) กดลงคะแนนเสียงล่วงหนำ้ใหค้รบถว้นทกุวำระ 
(12) ผูถื้อหุน้แนบเอกสำรใบมอบฉนัทะ ข. พรอ้มเอกสำรประกอบตำมที่ระบใุนหนงัสือเชญิประชมุฯ  

และกด “อพัโหลดไฟล”์  
(13) เมื่อกรอกขอ้มลูครบถว้นใหก้ดปุ่ ม “ด ำเนินกำรถดัไป” 
(14) ตรวจสอบขอ้มลูกำรลงทะเบียนและกำรถือครองหลกัทรพัย ์หำกตรวจสอบแลว้ขอ้มลูถกูตอ้งใหก้ดปุ่ ม “ยืนยนั” 

 
ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะ
เรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือวา่มีการมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระและลงคะแนน

ล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=8UrYqOS6w7vUZVUESA0SaD5K7dxdljcGF2hLJFNiWJHgefYg21GCDA%3d%3d
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การลงทะเบียนโดยผู้ถือหุ้นประสงคใ์ห้บริษัทฯ ท าการลงทะเบียนแทน 
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง  

1. กรณีผู้ถือหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 
โปรดด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้
(1) กรอกขอ้มลูใน แบบแจ้งการประชุม ที่บรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งมำพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฯ (หนำ้แรกที่มี QR Code) 
(2) ส ำเนำ “เอกสารแสดงตัวตน”1 ของผูถื้อหุน้ และลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

 
2. กรณีทีผู้่ถือหุ้นเป็นนิตบิุคคลในประเทศไทย 

โปรดด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้
(1) กรอกขอ้มลูใน แบบแจ้งการประชุม ที่บรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งมำพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฯ (หนำ้แรกที่มี QR Code) 
(2) ส ำเนำ “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล”2 
(3) ส ำเนำ “เอกสารแสดงตัวตน”1 ของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล และลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  
(4) ส ำเนำ “เอกสารแสดงตัวตน”1 ของผูร้บัมอบฉนัทะ และลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

 

▪ ผูถื้อหุน้โปรดจดัส่งเอกสำรฉบบัจรงิขำ้งตน้ทัง้หมดมำยงับรษิัทฯ ภำยในวันที ่5 เมษายน 2565 ตำมที่อยู่ ดงันี ้
ฝ่ำยเลขำนกุำรบรษิัท 
บรษิัท จีเอฟพีที จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 312 ถนนพระรำมที่ 2 แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150 

▪ ผูถื้อหุน้จะไดร้บัอีเมลเพื่อแจง้ผลกำรลงทะเบียน หำกไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจำ้หนำ้ที่ของ
บรษิัทจดทะเบียน 

▪ ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลงทะเบียน หำกเอกสำรฉบบัจริงส่งมำถึงบรษิัทฯ ภำยหลงัก ำหนดเวลำที่ระบุขำ้งตน้ หรือ
กรณีที่เอกสำรหรือหลกัฐำนไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้งหรือไม่เป็นไปตำมเงื่อนไข 

 
*** ผู้ถือหุน้โปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช)้ และ Password (รหัสผ่าน)  

ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ *** 
  

 
1 “เอกสำรแสดงตวัตน” ตอ้งเป็นเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหซ้ึ่งปรำกฏรูปถ่ำยและยงัไม่หมดอำย ุเช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร บตัร
ประจ ำตวัพนักงำนรฐัวิสำหกิจ ใบขับขี่ หนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) หรือ บตัรประจ ำตวัอย่ำงอื่นท่ีออกโดยหน่วยงำนรำชกำร (กรณีมีกำรเปล่ียน
ชื่อหรือช่ือสกลุใหย้ื่นหลกัฐำนประกอบดว้ย) 
2 “หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล” ของผูถ้ือหุน้ ท่ีออกโดยกรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือ ส่วนราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้น
ตัง้อยู่ หรือเจา้หนา้ท่ีของนิติบุคคลนัน้ ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยตอ้งมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระท าการแทนนิติบุคคล 
เงื่อนไขหรือขอ้จ ากดัในการลงลายมือชื่อ ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ เป็นตน้ และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่า 
ผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้   
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ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อืน่เข้าร่วมประชุม 

1. กรณีผู้ถือหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 
โปรดด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้
(1) กรอกขอ้มลูใน แบบแจ้งการประชุม ที่บรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งมำพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฯ (หนำ้แรกที่มี QR Code) 
(2) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมำพรอ้มหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้น และลง

ลำยมือชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
(3) ส ำเนำ “เอกสารแสดงตัวตน”1 ของผูม้อบฉนัทะ และลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  
(4) ส ำเนำ “เอกสารแสดงตัวตน”1 ของผูร้บัมอบฉนัทะ และลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

 
2. กรณีทีผู้่ถือหุ้นเป็นนิตบิุคคลในประเทศไทย 

โปรดด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้
(1) กรอกขอ้มลูใน แบบแจ้งการประชุม ที่บรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งมำพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฯ (หนำ้แรกที่มี QR Code) 
(2) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมำพรอ้มหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้น และลง

ลำยมือชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
(3) ส ำเนำ “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล”2 
(4) ส ำเนำ “เอกสารแสดงตัวตน”1 ของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล และลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  
(5) ส ำเนำ “เอกสารแสดงตัวตน”1 ของผูร้บัมอบฉนัทะ และลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

 
▪ ผูถื้อหุน้โปรดจดัส่งเอกสำรฉบบัจรงิขำ้งตน้ทัง้หมดมำยงับรษิัทฯ ภำยในวันที ่5 เมษายน 2565 ตำมที่อยู่ ดงันี ้

ฝ่ำยเลขำนกุำรบรษิัท 
บรษิัท จีเอฟพีที จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 312 ถนนพระรำมที่ 2 แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150 

▪ ผูถื้อหุน้จะไดร้บัอีเมลเพื่อแจง้ผลกำรลงทะเบียน หำกไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจำ้หนำ้ที่ของ
บรษิัทจดทะเบียน 

▪ ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลงทะเบียน หำกเอกสำรฉบบัจริงส่งมำถึงบรษิัทฯ ภำยหลงัก ำหนดเวลำที่ระบุขำ้งตน้ หรือ
กรณีที่เอกสำรหรือหลกัฐำนไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้งหรือไม่เป็นไปตำมเงื่อนไข 
 

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ 
เม่ือผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องท าการเปลี่ยนรหสัผ่านและเข้าสู่ระบบการประชุมอกีคร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 
1 “เอกสำรแสดงตวัตน” ตอ้งเป็นเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหซ้ึ่งปรำกฏรูปถ่ำยและยงัไม่หมดอำย ุเช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร บตัร
ประจ ำตวัพนกังำนรฐัวิสำหกิจ ใบขบัขี ่หนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) หรือ บตัรประจ ำตวัอย่ำงอื่นท่ีออกโดยหน่วยงำนรำชกำร (กรณีมีกำรเปล่ียน
ชื่อหรือชื่อสกลุใหย้ื่นหลกัฐำนประกอบดว้ย) 
2 “หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล” ของผูถ้ือหุน้ ที่ออกโดยกรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือ ส่วนราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบคุคลนัน้

ตัง้อยู่ หรือเจา้หนา้ที่ของนิติบุคคลนัน้ ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยตอ้งมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระท าการแทนนิติบุคคล 

เงื่อนไขหรือขอ้จ ากดัในการลงลายมือชื่อ ท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ เป็นตน้ และลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่า 

ผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้   
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ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ  

1. กรณีผู้ถือหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 

โปรดด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้
(1) กรอกขอ้มลูใน แบบแจ้งการประชุม ที่บรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งมำพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฯ (หนำ้แรกที่มี QR Code) 
(2) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมำพรอ้มหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้น และลง

ลำยมือชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
(3) ส ำเนำ “เอกสารแสดงตัวตน”1 ของผูม้อบฉนัทะ และลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

 
2. กรณีผู้ถือหุน้เป็นนิติบุคคล 

โปรดด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้
(1) กรอกขอ้มลูใน แบบแจ้งการประชุม ที่บรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งมำพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฯ (หนำ้แรกที่มี QR Code) 
(2) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมำพรอ้มหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้น และลง

ลำยมือชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
(3) ส ำเนำ “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล”2 
(4) ส ำเนำ “เอกสารแสดงตัวตน”1 ของผูม้อบฉนัทะ และลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

 
3. กรณีผู้ถือหุน้เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย 

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

โปรดด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้
(1) กรอกขอ้มลูใน แบบแจ้งการประชุมที่บรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งมำพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฯ (หนำ้แรกที่มี QR Code) 
(2) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ที่สำมำรถ download ไดท้ี่ 

https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2022TH5ProxyC.pdf ซึ่งไดก้รอกขอ้ควำมถกูตอ้งครบถว้น 

และลงลำยมือชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

(3) ส ำเนำ “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคล”2  

(4) ส ำเนำ “เอกสารแสดงตัวตน”1 ของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมแทนนติิบคุคล และลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

(5) ส ำเนำ “หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian” 

(6) ส ำเนำ “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคลของ Custodian”3 

 
1 “เอกสำรแสดงตวัตน” ตอ้งเป็นเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหซ้ึ่งปรำกฏรูปถ่ำยและยังไม่หมดอำย ุเช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร บตัร
ประจ ำตวัพนักงำนรฐัวิสำหกิจ ใบขับขี่ หนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) หรือ บตัรประจ ำตวัอย่ำงอื่นท่ีออกโดยหน่วยงำนรำชกำร (กรณีมีกำรเปล่ียน
ชื่อหรือช่ือสกลุใหย้ื่นหลกัฐำนประกอบดว้ย) 
2 “หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล” ของผูถ้ือหุน้ ท่ีออกโดยกรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือ ส่วนราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบคุคลนัน้

ตัง้อยู่ หรือเจา้หนา้ท่ีของนิติบุคคลนัน้ ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยตอ้งมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระท าการแทนนิติบุคคล 

เงื่อนไขหรือขอ้จ ากดัในการลงลายมือชื่อ ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ เป็นตน้ และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่า 

ผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้   
3 “หนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล” ของ Custodian ท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย ์ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนา ถูกตอ้งโดยผูม้ี
อ  านาจลงนามแทนนิติบคุคลของ Custodian หรือผูร้บัมอบอ านาจ (กรณีมีหนงัสือมอบอ านาจก าหนดใหผู้ร้บัมอบอ านาจลงนามรบัรองส าเนาเอกสารดงักล่าวได)้ 

https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2022TH5ProxyC.pdf
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(7) เอกสำรใดที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภำษำองักฤษ เอกสำรนัน้จะตอ้งจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบมำพรอ้มกนั และให้

ผูแ้ทนนิติบคุคลรบัรองควำมถกูตอ้งของค ำแปล (ถำ้ม)ี 

 

▪ ผูถื้อหุน้โปรดจดัส่งเอกสำรฉบบัจรงิขำ้งตน้ทัง้หมดมำยงับรษิัทฯ ภำยในวันที ่5 เมษายน 2565 ตำมที่อยู่ ดงันี ้
ฝ่ำยเลขำนกุำรบรษิัท 
บรษิัท จีเอฟพีที จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 312 ถนนพระรำมที่ 2 แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150 

▪ ผูถื้อหุน้จะไดร้บัอีเมลเพื่อแจง้ผลกำรลงทะเบียน หำกไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจำ้หนำ้ที่ของ
บรษิัทจดทะเบียน 

▪ ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลงทะเบียน หำกเอกสำรฉบบัจริงส่งมำถึงบรษิัทฯ ภำยหลงัก ำหนดเวลำที่ระบุขำ้งตน้ หรือ
กรณีที่เอกสำรหรือหลกัฐำนไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้งหรือไม่เป็นไปตำมเงื่อนไข 

 
ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะ
เรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือวา่มีการมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระและลงคะแนน

ล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว 
 
 
การแจ้งผลการยืนยันตัวตนเพือ่เข้าร่วมประชุมฯ 

เมื่อบริษัทฯ ไดร้บัเอกสำรกำรลงทะเบียนและ/หรือกำรมอบฉันทะ และด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งของเอกสำรดงักล่ำว

แลว้ บริษัทฯ จะแจง้ชื่อเขำ้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) พรอ้ม WebLink ในกำร Log-in เขำ้สู่ระบบกำร

ประชมุ E-AGM ไปยงั e-mail ที่ระบใุนเอกสำร  

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลงทะเบียน หำกเอกสำรฉบบัจรงิส่งมำถงึบรษิัทฯ ภำยหลงัก ำหนดเวลำที่ระบขุำ้งตน้ หรือกรณี
ที่เอกสำรหรือหลกัฐำนไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้งหรือไมเ่ป็นไปตำมเงื่อนไข 

*** ผู้ถือหุน้โปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช)้ และ Password (รหัสผ่าน) 
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ *** 
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ข้อมูลกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัท าหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่ก าหนดโดยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งไดก้ าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะในการประชมุผูถื้อหุน้ไว ้3 แบบ ไดแ้ก่ 

1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายและไม่ซบัซอ้น 
2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผู้ถือหุน้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็น  

ผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชมุแทน หรือกรรมการ
อิสระของบรษิัทฯ เป็นผูร้บัมอบฉนัทะเพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้แทน โดยเลือกใชห้นงัสือมอบ
ฉันทะเพียงแบบเดียว ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอแนะน าใหใ้ชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5) ซึ่งท่านสามารถระบกุารออก
เสียงลงคะแนนไดอ้ย่างชดัเจน 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการมอบฉันทะแบบทั่วไปสามารถเลือกใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นผู้
ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุน้ สามารถเลือกใชห้นังสือมอบฉันทะ   
แบบ ค. ไดโ้ดยสามารถ download ไดท้ี่ website: https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2022TH5ProxyC.pdf  

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

รายชื่อกรรมการอิสระท่ีบรษิัทฯ เสนอชื่อใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะมีดงันี ้ 

1. นายปารเมศ เหตระกูล  
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อาย ุ58 ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1/4 ถนนวิภาวดีรงัสิต เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210 

2. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชยโ์ชค  
  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อาย ุ57 ปี 

 อยู่บา้นเลขท่ี 52/137 ทาวเวอรป์ารค์ คอนโดมิเนียม หอ้ง 29บี 
 ซอยสขุมุวิท 3 ถนนสขุมุวิท เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
 

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ 
  

https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2022TH5ProxyC.pdf
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ข้อมูลของกรรมการทีบ่ริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

ชื่อ – นามสกุล 
ประเภทกรรมการ 

นายปารเมศ เหตระกลู 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  
และก ากบัดแูลกิจการ 

อายุ 
สัญชาต ิ

58 ปี 
ไทย  

การศึกษา ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต, University of Hartford, Connecticut, USA 
ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ประกาศนียบตัรทางวชิาชีพชัน้สงูทางดา้นการเงินและการลงทนุ CFA,  
the Institute of Chartered Financial Analysts, Virginia, USA 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุน่ 43/2005 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 1 กรกฎาคม 2548 – ปัจจบุนั (17 ปี) 
ประสบการณก์ารท างาน/ 
ต าแหน่งงานอืน่ในปัจจุบนั 

กรรมการ บจก. ดีเอ็นบรอดคาสท ์
กรรมการ บจก. ประชมุช่าง  
กรรมการ บจก. อะกรยิเูนี่ยน 
กรรมการ บจก. ปิยะดาแมนชั่น 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั หรือ 
เกี่ยวเน่ือง กับธุรกจิเกี่ยวกับการเกษตร 

ไม่มี 

การถือหุน้ในบริษทัฯ 50,000 หุน้  
ความสัมพนัธท์างครอบครัว ไม่มี 
สัดส่วนของจ านวนหุ้นทีมี่สทิธิออกเสียงทัง้หมด คิดเป็น 0.004% ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 
ข้อพพิาททางกฎหมายทีเ่ป็นคดีอาญาในศาลที่
ไม่ใช่คดีลหุโทษ 

ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 เขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ 1 / 1 ครัง้ 
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท 9 / 9 ครัง้ 
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครัง้ 
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  
และก ากบัดแูลกิจการ 2 / 2 ครัง้ 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ มีบทบาทส าคัญในฐานะกรรมการตรวจสอบในการก ากับดูแลกรรมการและฝ่าย
จดัการใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งตามหลกัธรรมาภิบาล 

การมีส่วนได้สว่นเสียในวาระทีพ่ิจารณาในคร้ังนี ้ วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระพิจารณาอื่นๆ ไม่มี 
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ข้อมูลของกรรมการทีบ่ริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

ชื่อ – นามสกุล 
ประเภทกรรมการ 
 
 

นายธนาธิป พิเชษฐวณิชยโ์ชค 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  
และก ากบัดแูลกิจการ  

อายุ 
สัญชาติ 

57 ปี 
ไทย 

การศึกษา ปรญิญาโทกฎหมาย University of Pennsylvania 
ปรญิญาโทกฎหมาย Southern Methodist University 
ปรญิญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุน่ 78/2009 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 1 กรกฎาคม 2551 – ปัจจบุนั (14 ปี) 
ประสบการณก์ารท างาน/ 
ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

กรรมการ บจก. ที่ปรกึษากฎหมายธนาธิป แอนด ์พารท์เนอรส์ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั หรือ  
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร 

ไม่มี 

การถือหุน้ในบริษทัฯ ไม่มี  
ความสัมพนัธท์างครอบครัว ไม่มี 
สัดส่วนของจ านวนหุ้นทีมี่สทิธิออกเสียงทัง้หมด ไม่มี 
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่
ไม่ใช่คดีลหุโทษ 

ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 เขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ 1 / 1 ครัง้ 
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท 9 / 9 ครัง้ 
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครัง้ 
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการ 2 / 2 ครัง้ 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ มีบทบาทส าคญัในฐานะกรรมการตรวจสอบในการก ากบัดูแลกรรมการและฝ่าย
จดัการใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งตามหลกัธรรมาภิบาล 

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระทีพ่ิจารณาในคร้ังนี ้ วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระพิจารณาอื่นๆ ไม่มี 
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การเข้าร่วมประชุมส ามญัผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
 โปรดศกึษาวธิกีารเขา้รว่มประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์การรบัชมการถา่ยทอดการประชมุ การลงคะแนน 

และการถามค าถามในทีป่ระชมุไดท้ี ่“คูม่ือการใชง้านระบบการประชมุอเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM)” ที ่

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

  ผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ สำมำรถ Log-in เขำ้สู่ระบบ e-service ไดต้ัง้แต่เวลำ 8.00 น. ดว้ย ชื่อผูใ้ช ้

(Username) และรหสัผ่ำน (Password) พรอ้มรหสั OTP ที่ไดร้บั ไดท้ี่ 

https://portal.eservice.set.or.th/GFPT หรือ Scan QR code  

 

การถามค าถามในทีป่ระชุม 
 ก่อนกำรลงมติในแต่ละวำระ ที่ประชุมจะเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม หรือ แสดงควำมคิดเห็น ในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบั

วำระนัน้ๆ ตำมควำมเหมำะสม หรือในระหว่ำงกำรประชมุ ผูถื้อหุน้สำมำรถส่งค ำถำมล่วงหนำ้ไดโ้ดย 
▪ กดปุ่ ม “ส่งค ำถำม”   
▪ เลือกวำระกำรประชมุที่ตอ้งกำรถำมค ำถำม 
▪ เลือกพิมพค์ ำถำมล่วงหนำ้ (Optional) 
▪ กดปุ่ ม “ส่งค ำถำม” 

 โปรดรอกำรติดต่อกลับจำกเจำ้หนำ้ที่ผูดู้แลระบบเพื่อเปิดกลอ้งและไมค ์และสอบถำมหรือแสดงควำมเห็นในที่ประชุม
ต่อไป ผูร้่วมประชุมที่ตอ้งกำรถำมค ำถำมหรือเสนอควำมคิดเห็น กรุณำแจง้ชื่อและนำมสกุลก่อนถำมค ำถำมหรือเสนอ
ควำมคิดเห็น 

 

การออกเสียงลงคะแนน 
 กำรออกเสียงลงคะแนน จะนบั 1 หุน้ มีคะแนนเสียงเท่ำกบั 1 เสียง 
 ผูเ้ขำ้รว่มประชมุ สำมำรถลงคะแนนเสียงไดโ้ดย กดที่ปุ่ ม “ลงคะแนน” และท ำลงคะแนนเสียงในวำระนัน้ๆ  
 กำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ สำมำรถลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ  

“งดออกเสียง” เพียงทำงใดทำงหน่ึงเท่ำนัน้  

 หำกผูถื้อหุน้ไดก้ ำหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระในหนงัสือมอบฉันทะแลว้ บริษัทฯ จะถือเอำ
เสียงลงคะแนนตำมที่ผูถื้อหุน้ก ำหนดในหนงัสือมอบฉนัทะเท่ำนัน้  

 

การนับคะแนนเสียง 
 กำรนบัคะแนนเสียงในแต่ละวำระ บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงที่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ทัง้นี ้กรณีใชม้ติ

เสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุน้ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่น ำคะแนนงดออกเสียงมำนับเป็นฐำน
คะแนน และกรณีใชม้ติสองในสำมของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุม และมติสำมในส่ีของจ ำนวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุ บรษิัทฯ จะน ำคะแนนงดออกเสียงมำนบัเป็นฐำนคะแนน 

 ส ำหรบัมติที่ประชุมใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้ วำระพิจำรณำ
อนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำร มติของที่ประชมุใหถื้อ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมำประชมุ 

https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=8UrYqOS6w7vUZVUESA0SaD5K7dxdljcGF2hLJFNiWJHgefYg21GCDA%3d%3d
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การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง 
 หลงัจำกนบัคะแนนในแต่ละวำระเสร็จสิน้ จะแจง้ผลกำรออกเสียงลงคะแนนใหท้ี่ประชุมทรำบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ ซึ่งวำระเลือกตัง้กรรมกำรจะประกำศผลเป็นรำยบคุคล 
 

บรษิัทฯ จะบนัทึกภำพและเสียงตลอดวำระกำรประชมุฯ โดยภำยหลงัเสรจ็สิน้กำรประชมุฯ บรษิัทฯ จะเผยแพรว่ีดิโอกำรประชมุ
ไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ  
 
กรณีมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกบัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) กรุณาตดิตอ่  

ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
บริษัท จีเอฟพีท ีจ ากัด (มหาชน)  
เลขที่ 312 ถนนพระรำมที่ 2 แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150  
โทรศพัท ์02 473 8000 ต่อ 1804, 1827  
อีเมล cs@gfpt.co.th  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cs@gfpt.co.th
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แนะน ำให้ใช)้ 

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

(1) ขา้พเจา้............................................................................................................... สญัชาติ.................................................... 
อยู่บา้นเลขท่ี.................................................. ถนน.....................................................  ต าบล/แขวง.............................................. 
อ าเภอ/เขต..................................................... จงัหวดั.................................................. รหสัไปรษณีย.์........................................... 

(2) ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม..................................... หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................... เสียง  ดงันี ้
 หุน้สามญั........................................................ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.............................................. เสียง 
 หุน้บรุมิสิทธิ.....................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.............................................. เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

  (1) ชื่อ......................................................................................................... อาย.ุ.......................... ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี............................................ ถนน.......................................  ต าบล/แขวง............................................. 
อ าเภอ/เขต............................................... จงัหวดั...................................  รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ (ส าหรบั OTP) *..............................................อีเมล ์*........................................................... หรือ 

 มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ ..................... นำยปำรเมศ เหตระกลู.........  อาย.ุ.........58............. ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี …….…1/4…………………. ถนน .........วิภาวดีรงัสิต........... ต าบล/แขวง.....................-....................... 
อ าเภอ/เขต……......หลกัสี่......................... จงัหวดั…......กรุงเทพฯ............  รหสัไปรษณีย.์.....10210................... หรือ 

 มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ........................นำยธนำธิป พิเชษฐวณิชยโ์ชค.............. อาย.ุ.......57...........ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี..52/137 ทาวเวอรป์ารค์ คอนโดมเินียม หอ้ง 29บี..ซอย..สขุมุวิท 3…..ถนน...สขุมุวทิ.....ต าบล/แขวง....-..... 
อ าเภอ/เขต….........วฒันา........................... จงัหวดั………….กรุงเทพฯ....................... รหสัไปรษณีย.์......10110........ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญั   
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัศกุรท์ี่ 8 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. ในรูปแบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือที่จะ
พึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 

 

 

 

หมำยเหตุ :  -  กรณีมอบฉันทะใหผู้อ้ื่น กรุณากรอกขอ้มูลูทัง้หมด โดยเฉพาะท่ีระบุ ุ(*) ใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น มิเช่นนัน้ บรษิัทฯ จะไม่สามารถจดัส่ง ชื่อผูใ้ช ้(Username)    
 รหสัผูใ้ช ้(Password) และ OTP ใหแ้ก่ท่านเพื่อใชใ้นการล็อกอิน (log-in) เขา้สูร่ะบบการประชุมุผูถ้ือหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้
- กรณีมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ และมกีารลงคะแนนเสียงล่วงหนา้ ผูถ้ือหุน้จะไม่ไดร้บัรหสัผ่าน เพราะถือวา่มีการมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ    
และบริษัทฯ มีการลงคะแนนล่วงหนา้ในระบบเรยีบรอ้ยแลว้    

หน้้าว่่าง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แนะน ำให้ใช)้ 
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(1) ขา้พเจา้............................................................................................................... สญัชาติ.................................................... 
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(2) ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
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  (1) ชื่อ......................................................................................................... อาย.ุ.......................... ปี 
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 มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ ..................... นำยปำรเมศ เหตระกลู.........  อาย.ุ.........58............. ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี …….…1/4…………………. ถนน .........วิภาวดีรงัสิต........... ต าบล/แขวง.....................-....................... 
อ าเภอ/เขต……......หลกัสี่......................... จงัหวดั…......กรุงเทพฯ............  รหสัไปรษณีย.์.....10210................... หรือ 

 มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ........................นำยธนำธิป พิเชษฐวณิชยโ์ชค.............. อาย.ุ.......57...........ปี 
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หมำยเหตุ :  -  กรณีมอบฉันทะใหผู้อ้ื่น กรุณากรอกขอ้มูลูทัง้หมด โดยเฉพาะท่ีระบุ ุ(*) ใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น มิเช่นนัน้ บรษิัทฯ จะไม่สามารถจดัส่ง ชื่อผูใ้ช ้(Username)    
 รหสัผูใ้ช ้(Password) และ OTP ใหแ้ก่ท่านเพื่อใชใ้นการล็อกอิน (log-in) เขา้สูร่ะบบการประชุมุผูถ้ือหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้
- กรณีมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ และมกีารลงคะแนนเสียงล่วงหนา้ ผูถ้ือหุน้จะไม่ไดร้บัรหสัผ่าน เพราะถือวา่มีการมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ    
และบริษัทฯ มีการลงคะแนนล่วงหนา้ในระบบเรยีบรอ้ยแลว้    
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วำระที ่1:  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปี 2564 
 (ระเบียบวาระนีเ้ป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)  

วำระที ่2:  พิจำรณำอนุมตัิงบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

วำระที ่3:  พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2564 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

วำระที ่4:  พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีต่้องออกตำมวำระประจ ำปี 2565 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 แต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือ 
 เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้
1. นำยประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม  
 เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

2. นำยวิรัช ศิริมงคลเกษม    
 เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

3. นำยแพทยส์ำธิต กรเณศ 
 เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

วำระที ่5:  พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

วำระที ่6:  พิจำรณำแต่งตั้งและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2565 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง
ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ
ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 
  ลงชื่อ ……...…………………………………………… ผูม้อบฉนัทะ 
                    (...............................................................) 
  ลงชื่อ ……...………………………………………....... ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                   (...............................................................) 
   
 
หมำยเหตุ:  
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง
ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ
ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 
  ลงชื่อ ……...…………………………………………… ผูม้อบฉนัทะ 
                    (...............................................................) 
  ลงชื่อ ……...………………………………………....... ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                   (...............................................................) 
   
 
หมำยเหตุ:  
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 



หน้้าว่่าง

                    สิ่งที่ส่งมาดว้ย 6 

  

ข้อบังคับบริษัท จีเอฟพีท ีจ ำกัด (มหำชน) และ กฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด 
เฉพำะส่วนทีเ่ก่ียวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรออกเสียงลงคะแนน 

หมวดที ่5: กำรประชุมผู้ถือหุ้น 
ขอ้ 36 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถ้ือหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ 

การประชมุผูถ้ือหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็
ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ือหุน้ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือผูถ้ือหุ้นไม่นอ้ยกว่า 25 คน ซึ่งมี
หุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ชื่อกันท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการ
ประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวช้ัดเจนในหนังสือดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจัดใหมี้
ประชมุผูถ้ือหุน้ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือจากผูถ้ือหุน้ 

ขอ้ 37 ในการเรียกประชมุผูถ้ือหุน้ ใหค้ณะกรรมการท าเป็นหนังสือนดัประชุมระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชมุ 
พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิหรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นข อง
คณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจัดส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทยที่พิมพจ์ าหน่าย ณ ทอ้งที่ อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทเป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 3 วนั  

ขอ้ 38 ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ตอ้งมีผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถ้ือหุน้
ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของ จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถ้ือหุน้ครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมงจ านวนผูถ้ือหุน้ซึ่งมาเขา้รว่มประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตามก าหนดไว ้
หากว่าการประชมุผูถ้ือหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป แต่ถา้การประชมุผูถ้ือหุน้นัน้มิใช่การเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุน้
รอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม่ และใหส้่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบ
องคป์ระชมุ 

ขอ้ 39 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธาน
กรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ประธานไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได้ ใหผู้ถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม
เลือกผูถ้ือหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 

ขอ้ 40 ผูถ้ือหุน้มีสิทธิเขา้รว่มประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถ้ือหุน้ แต่จะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอ่ืนเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได ้
ในกรณีมอบฉนัทะใหย้ื่นหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่นายทะเบียนก าหนดต่อประธานกรรมการหรือผูท้ี่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชมุ
ก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ  
ผูถ้ือหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถ้ือหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 
ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถ้ือหุน้มีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ที่ตนถือรวมกบัจ านวนหุน้ที่ไดร้บัมอบฉนัทะ (ถา้มี) โดยถือว่าหนึ่งหุน้มีหนึ่งเสียง 
ในการออกเสียงลงคะแนน ใหถ้ือว่าผูร้บัมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนเสียงที่ผูถ้ือหุ้นมอบฉนัทะมีรวมกนั เวน้แต่ผูร้บัมอบฉนัทะจะแถลงต่อ
ที่ประชมุก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผูซ้ึ่งมอบฉนัทะเพียงบางคน โดยระบชุื่อผูม้อบฉนัทะและจ านวนหุน้ผูม้อบฉนัทะถืออยู่ดว้ย 

ขอ้ 41 มติของที่ประชมุผูถ้ือหุน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมออก

เสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
(2)   ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ ซึ่งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส  าคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 
 (ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 

(ค) การท า แกไ้ข หรือ เลิกสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางส่วนที่ส  าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนเขา้จัดการ
ธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

ขอ้ 42  กิจการที่ประชมุสามญัประจ าปีพึงกระท า มีดงันี ้
(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชมุแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

 (2) พิจารณาและอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 
 (3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
 (4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 (5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 
 (6) ปรกึษากิจการอ่ืน ๆ  



                    สิ่งที่ส่งมาดว้ย 6 

  

ข้อบังคับบริษัท จีเอฟพีท ีจ ำกัด (มหำชน) และ กฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด 
เฉพำะส่วนทีเ่ก่ียวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรออกเสียงลงคะแนน 

หมวดที ่5: กำรประชุมผู้ถือหุ้น 
ขอ้ 36 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถ้ือหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ 

การประชมุผูถ้ือหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็
ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ือหุน้ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือผูถ้ือหุ้นไม่นอ้ยกว่า 25 คน ซึ่งมี
หุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ชื่อกันท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการ
ประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวช้ัดเจนในหนังสือดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจัดใหมี้
ประชมุผูถ้ือหุน้ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือจากผูถ้ือหุน้ 

ขอ้ 37 ในการเรียกประชมุผูถ้ือหุน้ ใหค้ณะกรรมการท าเป็นหนังสือนดัประชุมระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชมุ 
พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิหรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นข อง
คณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจัดส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทยที่พิมพจ์ าหน่าย ณ ทอ้งที่ อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทเป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 3 วนั  

ขอ้ 38 ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ตอ้งมีผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถ้ือหุน้
ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของ จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถ้ือหุน้ครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมงจ านวนผูถ้ือหุน้ซึ่งมาเขา้รว่มประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตามก าหนดไว ้
หากว่าการประชมุผูถ้ือหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป แต่ถา้การประชมุผูถ้ือหุน้นัน้มิใช่การเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุน้
รอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม่ และใหส้่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบ
องคป์ระชมุ 

ขอ้ 39 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธาน
กรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ประธานไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได้ ใหผู้ถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม
เลือกผูถ้ือหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 

ขอ้ 40 ผูถ้ือหุน้มีสิทธิเขา้รว่มประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถ้ือหุน้ แต่จะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอ่ืนเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได ้
ในกรณีมอบฉนัทะใหย้ื่นหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่นายทะเบียนก าหนดต่อประธานกรรมการหรือผูท้ี่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชมุ
ก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ  
ผูถ้ือหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถ้ือหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 
ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถ้ือหุน้มีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ที่ตนถือรวมกบัจ านวนหุน้ที่ไดร้บัมอบฉนัทะ (ถา้มี) โดยถือว่าหนึ่งหุน้มีหนึ่งเสียง 
ในการออกเสียงลงคะแนน ใหถ้ือว่าผูร้บัมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนเสียงที่ผูถ้ือหุ้นมอบฉนัทะมีรวมกนั เวน้แต่ผูร้บัมอบฉนัทะจะแถลงต่อ
ที่ประชมุก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผูซ้ึ่งมอบฉนัทะเพียงบางคน โดยระบชุื่อผูม้อบฉนัทะและจ านวนหุน้ผูม้อบฉนัทะถืออยู่ดว้ย 

ขอ้ 41 มติของที่ประชมุผูถ้ือหุน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมออก

เสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
(2)   ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ ซึ่งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส  าคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 
 (ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 

(ค) การท า แกไ้ข หรือ เลิกสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางส่วนที่ส  าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนเขา้จัดการ
ธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

ขอ้ 42  กิจการที่ประชมุสามญัประจ าปีพึงกระท า มีดงันี ้
(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชมุแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

 (2) พิจารณาและอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 
 (3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
 (4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 (5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 
 (6) ปรกึษากิจการอ่ืน ๆ  



หน้้าว่่าง



คู่มือการใชง้าน
ระบบการประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส์

บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากัด (DAP) 
กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวอร์ชั่น 2.0 (2565)
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สารบัญ

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(DAP e-Shareholder Meeting)

1

2

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3
การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และ
ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)4

การต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)5

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)



เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)1

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม 

PC Computer Notebook

Google Chrome (แนะน า) Safari Internet Explorer

เอกสารที่ต้องใช้ส าหรับการลงทะเบียน

สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser 

หนังสือเดินทางบัตรประจ าตัวประชาชน

บุคคลธรรมดา

หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล

หนังสือรับรองนิติบุคคล บัตรประจ าตัวประชาชน

หรือ

Tablet Mobile

3

หรือ



ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมส าหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้ 
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

กรณีมอบฉันทะ

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการน าส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1
เข้าประชุมด้วยตนเอง

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*2

4

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)1

เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการ
ลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุน้ต่อไป

* กรณีมอบฉันทะให้ผู้อ่ืน (ข) สามารถลงทะเบียนได้โดยส่งเอกสารไปยังบริษัท (ช่องทางที่ 2)



ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงคก์ารลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม”่

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

5
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ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างประเทศ / 
บุคคลที่ไม่มีบัตร ประประชาชน

นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 4
กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ระบบจะท าการจัดส่งรหัสผ่านแบบครัง้เดียว (OTP)
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น 
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะน าส่ง
รหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป”

การต้ังรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปน้ี 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

6

2

เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจ าตัวประชาชน2.1



เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจ าตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 5
ถ่ายภาพตนเอง

ขั้นตอนที่ 6
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นท าการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
รูปท่ี 1  :  รูปปัจจุบัน
รูปท่ี 2  :  รูปบัตรประจ าตัวประชาชน
รูปท่ี 3  :  รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) 
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ 7

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2

2.1



เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล 

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ /บุคคลที่ไม่มีบัตร
ประชาชน
▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว 

/ บัตรข้าราชการ
▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ใน

การเข้าสู่ระบบการประชุม)
▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 5

นิติบุคคล
▪ ชื่อนิติบุคคล (ชื่อองค์กร) 
▪ เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
▪ ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตร

ประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลัง
บัตร และวันเดือนปี เกิด

▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ใน
การเข้าสู่ระบบการประชุม)

▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ผู้ถือหุ้นท าการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป
พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสอื
เชิญประชุม

ถ่ายภาพตนเอง / 
แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุใน
หนังสือเชิญประชุม 

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) 
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ 8

2.2

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

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ขั้นตอนที่ 4
กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

บุคคลต่างประเทศ / 
บุคคลที่ไม่มีบัตรประประชาชน

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2

ระบบจะท าการจัดส่งรหัสผ่านแบบครัง้เดียว (OTP) ไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือและอเีมลที่ระบุไวต้อนต้น 
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะน าส่งรหัส 
OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป”



มอบฉันทะ – แบบ ก  (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทการมอบฉันทะ

มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
▪ อีเมล
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 4
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ

▪ ชื่อ-นามสกุล / อายุ
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / ที่อยู่  
▪ อีเมล
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ระบบจะส่งอีเมลพรอ้มรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ 
เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องท าการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชมุอีกครั้ง 9

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

2.3

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2



มอบฉันทะ – แบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทการมอบฉันทะ

มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 3 ▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
▪ อีเมล 
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 
▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 4
ระบุชื่อกรรมการอสิระ

โปรดระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 5
ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ 
โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่ 
• เห็นด้วย
• ไม่เห็นด้วย
• งดออกเสียง

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ข พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

10

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนใหก้ดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

2.4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ข. ผ่านระบบ ได้ที่

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2



กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ 
อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
และรหัสผ่าน (Password)

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting
เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ตาม
วันและเวลาประชมุที่บริษัทก าหนด

https://portal.eservice.set.or.thขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

1. ค้นหารายการประชมุ โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการเขา้ร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชมุ

1

2

ขั้นตอนที่ 4

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู
1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการค าถาม (เฉพาะค าถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศ
ผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

▪ เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”                         
▪ ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder 

Meeting โดยท าเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชมุ”
▪ ยืนยันรายชื่อและจ านวนเสยีงท่ีประชมุ 
▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) 

11

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

สามารถกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

https://portal.eservice.set.or.th/
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2

1

4

5 6

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

1. หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกัน 
กรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชมุผ่านระบบใหก้ดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน 
Application Cisco Webex Meeting

2. สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมก าลงัอยู่ในวาระใด
3. ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทก าหนดเท่านั้น 
4. ฟังก์ชั่นส่งค าถาม หรือ เข้าคิวถามค าถาม สามารถเข้าควิได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งค าถามล่วงหน้าได้
5. รายการค าถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งค าถามส าหรับการประชุมครั้งนี้
6. สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น 

ค าอธิบาย



1. กดปุ่ม “ส่งค าถาม” 
2. เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามค าถาม 
3. เลือกพิมพ์ค าถามล่วงหน้า (Optional) 
4. กดปุ่ม “ส่งค าถาม”

ฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question)

ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)

เมื่อถึงคิวการถามค าถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรยีกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอ
การประชุมเพื่อถามค าถามด้วยตัวท่านเองอีกครัง้ 

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ 
“เหน็ดว้ย” “ไมเ่หน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง”

1. กดปุ่ม “ลงคะแนน” 
2. ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ก าหนด 

ทั้งในส่วนของจ านวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี) 
3. กดปุ่ม “ส่งคะแนน”

13

การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และฟังก์ช่ันลงคะแนนเสียง (e-Voting)4

ระหวา่งการประชมุ ผู้ถือหุน้สามารถสง่ค าถามไดล้ว่งหนา้

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทก าหนดเท่านั้น 



ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ตัวอยา่งการแสดงผลการลงคะแนนเสยีง

14

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว 
ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน 

การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และฟังก์ช่ันลงคะแนนเสียง (e-Voting)4



กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน
สามารถขอต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password) 
โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

วิธีต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ท าได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ท าการลงทะเบียน ตรวจสอบอีเมลและท าการต้ังค่ารหัสใหม่ ต้ังรหัสผ่านใหม่

2. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศพัท์มือถือ

ขอต้ังค่ารหัสผ่านด้วยโทรศพัท์มือถือ กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP ต้ังรหัสผ่านใหม่

15

1

2

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่  5



Download คู่มือการใช้งาน

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่ 

https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting

หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้

https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting


ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting 
(ส าหรับการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น) 

ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะลงทะเบียนเพื่อเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ท่ีผูจ้ดัประชุมไดจ้ัดขึน้ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ตกลงและยินยอมท่ีจะ
ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขในการเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ดงัต่อไปนีท้กุประการ 

1.  ค านิยาม 
 ในขอ้ตกลงและเงื่อนไขในการเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ฉบบันี ้ใหใ้ชค้  านิยามที่ไดร้ะบดุงัต่อไปนี ้

“ผู้จัดประชุม” หมายถึง บริษัทมหาชนจ ากดัท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting 
“ผู้ถือหุ้น” หมายถึง ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ และใหห้มายความรวมถึงผูท่ี้ไดร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะ 
“ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอรม์ จ ากดั 
“ระบบ DAP e-Shareholder Meeting” หมายถึง ระบบควบคุมการประชุมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีผู้จัดประชุมขอใช้บริการจากผู้
ใหบ้ริการเพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้

2.  ผูถื้อหุน้รบัทราบและตกลงว่า ผูถื้อหุน้มีหนา้ท่ีในการจดัหาเครื่องมือ และ/หรืออปุกรณใ์ด ๆ ตลอดจนระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต ตามเงื่อนไขท่ี
ได้รับแจ้งจากผู้จัดประชุม เพื่อให้สามารถเข้าประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ืองด้วย
ค่าใชจ้า่ยของผูถื้อหุน้เอง 

3.  ผูถื้อหุน้รบัรองและยืนยนัว่า ขอ้มลูท่ีน าเขา้สู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting รวมถึงขอ้มลูอื่นใดท่ีผูถื้อหุน้ไดใ้หไ้ว ้และ/หรือจะใหแ้ก่ผูจ้ดั
ประชุมในภายหลังโดยผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ในการลงทะเบียน (Register) เพื่อการเข้าประชุมผ่านระบบ DAP e-
Shareholder Meeting เป็นขอ้มลูของผูถื้อหุน้ โดยจะไม่มีการใชน้ามแฝงหรือปกปิดชื่อจริง และเป็นขอ้มลูท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง และเป็นจริงทุก
ประการ 
นอกจากนี ้ในกรณีท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อช่วยพิสูจนต์ัวตนของผู้ถือหุ้นก่อนการอนุมัติ (Approve) ใหเ้ขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-
Shareholder Meeting เช่น เทคโนโลยีตรวจสอบและจดจ าใบหน้า (Face Recognition) ซึ่งผูถื้อหุน้รบัรองและยืนยนัว่า ผูถื้อหุน้ไดด้  าเนินการ
ในขัน้ตอนดงักล่าวดว้ยตวัของผูถื้อหุน้เอง มิใช่คู่แฝด หรือบคุคลอื่นใดซึ่งมีรูปลกัษณค์ลา้ยคลงึกบัผูถื้อหุน้ 
ในกรณีท่ีขอ้มูลท่ีผูถื้อหุน้ไดใ้หไ้วไ้ม่ครบถ้วน ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่เป็นความจริง ผูถื้อหุน้ตกลงและรบัทราบว่า ผูถื้อหุน้จะถูกระงบั ยกเลิกหรือ
ปฏิเสธการเขา้ใชร้ะบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยไม่ตอ้งมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

4.  ผูถื้อหุน้รบัทราบและเขา้ใจดีว่า ผูถื้อหุน้จะไดร้บัชื่อผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) เพื่อใชใ้นการเขา้ประชุม ภายหลงัจากท่ี
ไดร้บัการอนุมตัิ (Approve) จากผูจ้ัดประชุมใหเ้ขา้รว่มประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting แลว้ โดยผูถื้อหุน้จะตอ้งเก็บรกัษาชื่อ
ผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) ดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั ทัง้นี ้การกระท าการใด ๆ ท่ีเกิดขึน้ภายใตก้ารเขา้สู่ระบบ DAP e-
Shareholder Meeting ดว้ยช่ือผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) ของผูถื้อหุน้ ใหถื้อเป็นการกระท าของผูถื้อหุน้เองและเป็นการ
กระท าท่ีถกูตอ้ง สมบรูณ ์และผกูพนัผูถื้อหุน้ทกุประการ 
ในกรณีท่ีมีบคุคลอื่นใดน าชื่อผูใ้ชง้าน (Username) และ/หรือรหสัผ่าน (Password) ของผูถื้อหุน้ไปใชโ้ดยท่ีไม่ไดร้บัมอบหมายจากผูถื้อหุน้ ผูถื้อ
หุน้มีหนา้ท่ีตอ้งแจง้ใหผู้จ้ัดประชุมทราบโดยทันที และผูถื้อหุน้รบัทราบและตกลงว่า ผูจ้ัดประชุมมีสิทธิท่ีจะยกเลิกชื่อผูใ้ชง้าน (Username) 
และ/หรือรหสัผ่าน (Password) ดงักล่าว รวมถึงระงบั ยกเลิกหรือปฏิเสธการเขา้ใชร้ะบบ DAP e-Shareholder Meeting ของผูถื้อหุน้ไดโ้ดยไม่
ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้รบัทราบและตกลงว่า การเขา้ประชมุผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting และการกระท า
การใด ๆ ท่ีเกิดขึน้ภายใตก้ารเขา้สู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ดว้ยชื่อผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) ของผูถื้อหุน้
ท่ีเกิดขึน้ก่อนการยกเลิกการใชง้านชื่อผูใ้ชง้าน (Username) และ/หรือรหสัผ่าน (Password) ถือเป็นการกระท าท่ีถูกตอ้ง สมบูรณ ์และผูกพนัผู้
ถือหุน้ทกุประการ 

5.  ผูถื้อหุน้รบัทราบและตกลงว่า ขอ้มลูส่วนบคุคลของผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting นีจ้ะถูก
เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยโดยผูจ้ัดประชุม และไดร้บัการคุม้ครองตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของผูจ้ัดประชุม โดยผูถื้อ
หุน้สามารถตรวจสอบสิทธิของตนไดท่ี้นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของผูจ้ดัประชมุ 
นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้รบัทราบและตกลงว่า ผูใ้หบ้ริการซึ่งไดร้บัมอบหมายจากผูจ้ัดประชุมตามสญัญาใหบ้ริการ e-Services อาจเก็บรวบรวม ใช ้
และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้เท่าท่ีจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎหมายใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือใชบ้งัคบักับผูใ้หบ้ริการ เช่น 
การเก็บขอ้มลูจราจรทางคอมพิวเตอร ์โดยผูถื้อหุน้สามารถตรวจสอบสิทธิของตนไดท่ี้นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของผูใ้หบ้ริการ 


