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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 

 
  



บริษัท จีเอฟพีที จ ำกดั (มหำชน)                   สิ่งที่ส่งมำดว้ย 4 

หนำ้ 13 / 14 

 

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  
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