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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

