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ที่ GFPT 4/2562

วันที่ 1 มีนาคม 2562

เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
รายงานประจําปี 2561 ในรูปแบบ QR Code
ข้ อมูลผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
นิยามกรรมการอิสระ บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
คําชี ้แจงวิธีการลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้ าประชุม การมอบฉันทะ
และข้ อมูลกรรมการอิสระ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ข้ อบังคับบริ ษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การใช้ QR Code สําหรับดาวน์โหลด รายงานประจําปี 2561

คณะกรรมการบริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้ องประชุมบริ ษัทฯ ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริ ษัทฯ ได้ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ที่ได้ จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุม (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1: สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561)
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ได้ มีการบันทึกถูกต้ องและครบถ้ วน จึงเห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถอื
หุ้นเพื่อพิจารณารับรอง
การลงมติ :

วาระนีต้ อ้ งผ่านมติ อนุมตั ิ ดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2

รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการบริ ษัทขอรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประจําปี 2561 ปรากฎอยู่ในรายงาน
ประจําปี ที่ได้ จัดส่งให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2: รายงาน
ประจําปี 2561 ในรูปแบบ QR Code)
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประจําปี 2561
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
การลงมติ :

วาระนีไ้ ม่มีการลงคะแนนเสียง
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ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับ
ระยะเวลาบัญชีประจําปี ณ วันสิ ้นสุดรอบบัญชีของบริ ษัทฯ ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน
การประชุมสามัญประจําปี
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจําปี 2561 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ตามที่แสดงไว้ ในรายงานประจําปี (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2: รายงานประจําปี 2561 ในรู ปแบบ QR Code
หมวด “รายงานทางการเงิ น” หน้ า 163) ซึ่ง ได้ ผ่านการตรวจสอบและรั บรองจากผู้สอบบัญชี รับ
อนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วและได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะ
การเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประจําปี 2561 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5369 ในนาม บริ ษั ท สํ า นัก งาน เอ เอ็ ม ซี จํ า กัด (AMC) และได้ ผ่ า นการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
การลงมติ :

วาระนีต้ อ้ งผ่านมติ อนุมตั ิ ดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่เกินร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงิน
ปั นผลจะขึน้ อยู่กับกระแสเงิ นสด สภาพคล่อง แผนการลงทุนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมทัง้
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ในปี 2561 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 386,316,905.91 บาท หรื อ กําไร
ต่อหุ้นเท่ากับ 0.31 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะ
จ่ายเงินปั นผลได้ และเมื่อพิจารณาถึงแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยแล้ ว
เห็นว่าบริ ษัทฯ สมควรที่จะจ่ายเงิ นปั นผลเป็ นเงิ นสดให้ กับ ผู้ถื อหุ้น สามัญจากผลการดําเนิ น งาน
ประจําปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้ าสตางค์) รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจํานวน 313,455,250
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 81.14 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผลของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดปี
2561 ซึง่ ผู้ได้ รับเงินปั นผลจะต้ องถูกหักภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย
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ข้ อมูลเปรียบเทียบ อัตราการจ่ ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2560 - 2561
การจ่ ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงาน
เงินปั นผล (บาท/หุ้น)
จํานวนเงินปั นผลจ่าย (บาท)
ราคาหุ้น ณ 29 ธ.ค. 2560 และ14 ก.พ. 2562
อัตราส่ วนเงินปั นผลตอบแทน (%)
กําไรสุทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้ านบาท)
อัตราส่ วนการจ่ ายเงินปั นผล (%) งบเฉพาะกิจการ
กําไรสุทธิ งบการเงินรวมบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (ล้ านบาท)
อัตราส่ วนการจ่ ายเงินปั นผล (%) งบรวม

2560
(ปรับปรุ ง)
0.30
376,146,300
14.10
2.13%
320.17
117.48%
1,662.19
22.63%

2561
0.25
313,455,250
14.20
1.76%
386.32
81.14%
1,037.97
30.20%

บริ ษัทฯ กํ าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ รับเงินปั นผล ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 (Record Date) และกําหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 24 เมษายน 2562
ทัง้ นี ้ สิ ทธิ ในการรับเงิ นปันผลดังกล่าวยังมี ความไม่ แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมตั ิ จากที ่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจํ าปี 2562
เนื่ อ งจาก บริ ษั ท ฯ ได้ จัด สรรสํารองตามกฎหมายจํ านวนรวม 140,000,000.00 บาท หรื อ คิดเป็ น
ร้ อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจํานวนที่ต้องสํารองไว้ ตามกฎหมายและข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ แล้ ว จึงไม่มีการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายจากผลการดําเนินงานปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงิน
ปั นผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท
การลงมติ :

วาระนีต้ อ้ งผ่านมติ อนุมตั ิ ดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจําปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 19 กําหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการพ้ น
จากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึง่ ในสาม
ในปี 2562 มีกรรมการที่จะพ้ นจากตําแหน่งตามวาระตามอัตราหนึ่งในสามของจํ านวนกรรมการ
ทัง้ หมด มีจํานวน 3 ท่าน ได้ แก่ 1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม 2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม และ
3) นายแพทย์สาธิต กรเณศ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ า
ตังแต่
้ วนั ที่ 27 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่ผา่ นมา เมื่อพ้ นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
แล้ ว พบว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ มายังบริ ษัทฯ
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คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้
เสีย) ได้ ดําเนินการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริ ษัทและกรรมการอิสระตามกระบวนการสรร
หา โดยได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่การดําเนินงานของบริ ษัทฯ ตาม
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ความเชี่ ยวชาญแล้ ว คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํ ากับดูแลกิ จการ ซึ่งไม่มี
กรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียในวาระนี ้ ได้ เสนอให้ พิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระทัง้ 3 ท่านกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ดังนี ้
1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการบริ ษัท อีกวาระหนึง่
2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง กรรมการบริ ษัท อีกวาระหนึง่
3) นายแพทย์สาธิต กรเณศ
กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่

เนื่องด้ วยสภาวะการณ์ในปั จจุบนั ไม่สามารถหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในตําแหน่งกรรมการอิสระ
ที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของบริ ษัทฯ มาทดแทนได้ จึงมีความจําเป็ นที่
จะต้ องเสนอให้ นายแพทย์ สาธิ ต กรเณศ ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระในบริ ษัทฯ เกิ นกว่า 9 ปี
ต่อเนื่องกันกลับเข้ าดํารงตําแหน่ง เนื่องจากนายแพทย์สาธิต กรเณศ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้ าน
การบริ หารจัดการ และการกํากับดูแลกิจการ รวมถึงความเข้ าใจในธุรกิจ และสามารถทํางานร่วมกับ
คณะกรรมการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีคณ
ุ สมบัตแิ ละทักษะที่จําเป็ นของคณะกรรมการ
โดยมีรายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้ อมูลของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตัง้ ทดแทน
กรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษั ท (ซึ่ ง ไม่ ร วมกรรมการผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ) ได้ พิ จ ารณาตามความเห็ น ของ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการที่ได้ กลัน่ กรองแล้ วเห็นว่า บุคคลทัง้
3 ท่าน เป็ นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํ ากัด พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย ข้ อบังคับบริ ษัทฯ และนิยาม
กรรมการอิสระ (สําหรับกรรมการอิสระ: สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4) โดยกรรมการอิสระที่ได้ เสนอให้ กลับเข้ า
ดํ า รงตํ าแหน่งยังคงสามารถปฏิ บัติห น้ าที่ และให้ ความเห็ น ได้ อ ย่างเป็ นอิ ส ระ นอกจากนี ้ ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทัง้ 3 ท่าน ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น อีกทัง้ เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากวาระทัง้ 3
ท่ า น กลับ เข้ า ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการต่ อ อี ก วาระหนึ่ ง ตามที่ ค ณะกรรมการสรรหา พิ จ ารณา
ค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการเสนอ ดังนี ้
1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการบริ ษัท อีกวาระหนึง่
2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง กรรมการบริ ษัท อีกวาระหนึง่
3) นายแพทย์สาธิต กรเณศ
กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่
การลงมติ :

วาระนีต้ อ้ งผ่านมติ อนุมตั ิ ดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํ ากับดูแลกิ จการ และคณะกรรมการบริ ษัทได้
กําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทฯ โดยคํานึงถึงผลงานโดยรวมของ
บริ ษัทฯ ขนาดธุรกิจ กํ าไรสุทธิ ของบริ ษัทฯ การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของ
บริ ษัทฯ ภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่างๆ และเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และมีการทบทวน
ทุกปี
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา พิ จ ารณาค่า ตอบแทน และกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การได้ พิ จารณาตาม
หลักเกณฑ์และความเหมาะสมประการต่างๆ และได้ เปรี ยบเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
ในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน (เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) จึงมีความเห็นสมควรให้ คงไว้ ในอัตรา
เดิม ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
ปี 2561
ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)
1) ค่ าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการบริ ษัท
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
- กรรมการบริ ษัท
45,000 บาท/คน/เดือน
45,000 บาท/คน/เดือน
2) โบนัสประจําปี
1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน
3) ค่ าตอบแทนที่ไม่ ใช่ ตัวเงิน
ไม่มี
ไม่มี
เปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ : ทัง้ นี ้ให้กรรมการซึ่ งเป็ นลูกจ้ างของบริ ษัทฯ คงได้รับค่าตอบแทนรายเดื อนและโบนัสประจํ าปี ตามอัตราที ่กล่าวมาข้ างต้นนอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั ในฐานะลูกจ้างของบริ ษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
กํากับดูแลกิจการ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในด้ านต่างๆ แล้ ว เห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ตามที่เสนอ
การลงมติ :

วาระนีต้ อ้ งผ่านมติ อนุมตั ิ ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํ านวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
มาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตัง้ และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535 และข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 42(5) ซึง่
กํ าหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกํ าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ของ
บริ ษั ท ฯ ทุ ก ปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการบริ ษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และการกําหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี 2562 แล้ วเห็นว่า บริ ษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด (AMC) เป็ น
หน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบคุ ลากรที่เพียงพอ มีความรู้ ความสามารถ นอกจากนี ้ได้
พิจารณาจํานวนเงินค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2562 ซึง่ มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้
ให้ ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี จากบริ ษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด (AMC) เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจํานวน 5 บริ ษัทประจําปี 2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี ้
1) นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมาแล้ วเป็ นระยะเวลา 1 ปี
ตังแต่
้ ปี 2561)
2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664
(ไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย)
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ
บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่มีความเกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว จึง
มีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ มีการแต่งตังโดยที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้นนี ้เป็ นผู้สอบบัญชีสงั กัดสํานักงานสอบ
บัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยทัง้ 5 บริ ษัท และบริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศ
ไทย) จํากัด (บริ ษัทร่ วม) แต่ไม่ได้ เป็ นผู้สอบบัญชีของ บริ ษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศ
ไทย) จํากัด (บริ ษัทร่วม) เนือ่ งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์ วิสเซส (ประเทศ
ไทย) เป็ นบริ ษัทในต่างประเทศ และมีสดั ส่วนการถื อหุ้น 51% ซึ่งมีเงื่ อนไขในการพิจารณา
คัดเลือกผู้สอบบัญชีให้ เป็ นผู้สอบบัญชีเดียวกัน
ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ มีความเชื่ อมั่นในมาตรฐานการทํางานของผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทแมคคีย์ ฟู้ด
เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ที่ผา่ นเกณฑ์การคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากกลุม่ บริ ษัทแล้ ว ว่าจะ
สามารถจัดทํางบการเงินของ บริ ษัทฯ ได้ ถกู ต้ อง เสร็ จทันตามกําหนดเวลา
2) พิจารณากําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย จํานวน 5 บริ ษัทประจําปี 2562 เป็ น
จํานวนเงินรวม 3,630,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2561 (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มและ
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ตา่ งจังหวัด) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีบริ ษัทฯ
ค่าสอบบัญชีบริ ษัทย่อย (5 บริ ษัท)
ค่าบริ การอื่นๆ (Non-Audit Fee)
รวมค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
เปลี่ยนแปลง (%)

ปี 2561

1,250,000.2,380,000.3,630,000.-

ปี 2562
(ปี ที่เสนอ)
1,250,000.2,380,000.3,630,000.-

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาตามความเห็นและข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ พิจารณา
กลัน่ กรองอย่างเหมาะสมแล้ ว และเห็นว่า บริ ษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด (AMC) เป็ นหน่วยงานที่
มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบคุ ลากรที่เพียงพอ มีความรู้ ความสามารถ และค่าตอบแทนมีความ
เหมาะสมแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังให้
้
1) นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 หรื อ
(เป็ น ผู้ล งลายมื อ ชื่ อ ในงบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมาแล้ ว เป็ น ระยะเวลา 1 ปี
ตังแต่
้ ปี 2561)
2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664
(ไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย)
จากบริ ษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด (AMC) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจํานวน 5
บริ ษัทประจําปี 2562 และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยประจําปี 2562 เป็ นจํานวน
เงินรวม 3,630,000 บาท ตามที่เสนอ
การลงมติ :

วาระนีต้ อ้ งผ่านมติ อนุมตั ิ ดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8

ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ทังนี
้ ้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้ าประชุมด้ วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นหรื อกรรมการอิสระของ
บริ ษัทฯ ตามรายชื่อกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ที่ระบุไว้ ในคําชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5) เป็ นผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วม
ประชุมแทนได้ โดยการกรอกข้ อความและลงลายมือชื่ อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมาพร้ อมกันนี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6) และ
ประธานกรรมการมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่รับลงทะเบียนเป็ นผู้รับหนังสือมอบฉันทะแทน
บริ ษัทฯ จะเปิ ดให้ ผ้ ูถือหุ้นลงทะเบียนตังแต่
้ เวลา 7.30 น. และเพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะในการลงทะเบียนให้ รวดเร็ วยิ่งขึ ้น โปรดนําเอกสารและหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่สง่ มาด้ วย 5 และ 6 (ถ้ ามี) มา
แสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับลงทะเบียนในกรณีท่ีเอกสารไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง
หรื อไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข และบริ ษัทฯ จะดําเนินการประชุมตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ และกฎหมายบริ ษัทมหาชนตามรายละเอียดใน
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7
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หากท่านมีคําถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นหรื อระเบียบวาระการประชุมที่นําเสนอครัง้ นี ้ สามารถจัดส่งคําถามล่วงหน้ า
ได้ ที่ cs@gfpt.co.th หรื อโทรสารหมายเลข 0 2473 8398 โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นระบุชื่อที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุม ตาม วัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

(นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม)
ประธานกรรมการบริ ษัท
หมายเหตุ

1. บริ ษัทฯ ได้ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2662 และผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562
(Record Date) ทัง้ นี ้ สิ ทธิ ในการรับเงิ นปันผลดังกล่าวยังมี ความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมตั ิ จากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจํ าปี 2562
2. บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2562 ของบริ ษัทฯ ฉบับนี ้ พร้ อมทังเอกสารประกอบการประชุ
้
มและแบบฟอร์ ม
หนังสือมอบฉันทะไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (http://www.gfpt.co.th/ir_shareholders_meeting.php?lang=th)
ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นต้ องการมอบฉันทะแบบทัว่ ไปสามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ ในกรณี ที่ผ้ ถู ื อหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
ล่วงหน้ า ตังแต่
้ วนั ที่ 27 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา เมื่อพ้ นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ ว พบว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระ
การประชุม หรื อเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อเข้ ารั บเลือกตังเป็
้ นกรรมการ หรื อส่งคําถามล่วงหน้ า สําหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2562 แต่
อย่างใด
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561

สถานที่ประชุม

ห้ องประชุมบริษัท ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ผู้เข้ าร่ วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม 702
- มาประชุมด้ วยตนเอง 91
- โดยการมอบฉันทะ
611
ผู้ถือหุ้นที่ไม่มาประชุม 8,259
รวมผู้ถือหุ้นทังหมด
้
8,961

กรรมการ
ที่เข้ าร่ วมประชุม

1. นายประสิทธิ์
2. นายวิรัช
3. นายแพทย์อนันต์

ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม

4. นายแพทย์สาธิต

กรเณศ

5.
6.
7.
8.

เหตระกูล
อิงโพธิ์ชยั
ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม

นายปารเมศ
นางสมสิริ
นางสาววรรณี
นายสุจิน

กรรมการ
1. นายธนาธิป
ที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม
ผู้สอบบัญชี
ที่เข้ าร่ วมประชุม

1. นายอําพล
2. นายนริ ศ

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

จํานวนหุ้น 857,322,672
จํานวนหุ้น 415,110,926
จํานวนหุ้น 442,211,746
จํานวนหุ้น 396,498,328
จํานวนหุ้น 1,253,821,000

หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

68.38
33.11
35.27
31.62
100.00

ประธานกรรมการบริ ษัท
รองประธานกรรมการบริ ษัท และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริ ษัท ประธานคณะกรรมการบริ หาร
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส และผู้บริ หารสูงสุดด้ านการเงิน
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท

พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
จํานงค์วฒ
ั น์
เสาวลักษณ์สกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369

สักขีพยาน
อาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (คุณสุทธิดา บุญจิตธรรม)
ในการนับคะแนน
ผู้จดบันทึกรายงาน ดร.จุฑามาส
การประชุม

อิงโพธิ์ชยั

เลขานุการบริ ษัท และรองกรรมการผู้จดั การ
สายงานนักลงทุนสัมพันธ์

เริ่มการประชุมเวลา 9.30 น.
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ก่อนเข้ าสูก่ ารประชุมฯ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั เลขานุการบริ ษัท ได้ กล่าวแนะนํากรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารและผู้สอบบัญชี ที่เข้ าร่วม
ประชุม และได้ แจ้ งว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเองจํานวน 80 ราย และด้ วยการมอบฉันทะจํานวน 609 ราย รวมทังสิ
้ ้น 689 ราย
นับ จํ า นวนหุ้น รวมกัน ได้ ทัง้ สิน้ 853,948,562 หุ้น คิ ด เป็ น ร้ อยละ 68.11 ของจํ า นวนหุ้นที่ จําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัทฯ
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั จึงได้ เชิญประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุม
นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริ ษัท ทําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิ ดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 และได้ มอบหมายให้ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั เลขานุการบริ ษัท ทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการในที่ประชุม
และดําเนินการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ก่อนเข้ าสูร่ ะเบียบวาระการประชุมฯ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั เลขานุการบริ ษัท ได้ เชิญให้ ทา่ นผู้ถือหุ้น รับชมวีดิทศั น์ ขันตอนวิ
้
ธีการ
ลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง ตัวอย่างบัตรลงคะแนนที่ถกู ต้ อง ตัวอย่างบัตรเสีย และวิธีการแจ้ งผลการลงคะแนนโดยมี
รายละเอียดดังนี ้
วิธีการลงคะแนนเสียง
•

•

•

ณ ตอนลงทะเบียนผู้ถือหุ้นจะได้ รับบัตรลงคะแนนเสียง เพือ่ ใช้ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับ
มอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่มี หรื อเท่ากับจํานวนหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะมาโดยให้ ถือว่าหนึ่งหุ้น
เท่ากับหนึง่ เสียง
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้ วย หรื อไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง โดยทําเครื่ องหมาย
ในช่อง เห็นด้ วย หรื อไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามที่ต้องการเพียงช่องเดียวในบัตรลงคะแนนให้ ตรงตาม
ระเบียบวาระ
การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็น
ด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ขอให้ ทําเครื่ องหมายในบัตรลงคะแนน แล้ วยกมือขึน้ เพื่อที่เจ้ าหน้ าที่จะไปรั บบัตร
ลงคะแนนมาบันทึกในการนับคะแนนเสียงต่อไป

วิธีการนับคะแนนเสียง
•
•

•

บริ ษัทฯ ใช้ ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง
ในการนับคะแนนเสียง บริ ษัทฯ จะนําบัตรลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียง ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง มาหักออก
จากจํานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้ วยในระเบียบวาระ
นันๆ
้
บริ ษัทฯ คํานวณการนับฐานคะแนนเสียงในมติประเภทต่างๆ ดังนี ้
-

กรณีใช้ มติเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริ ษัทฯ จะไม่นําคะแนนงด
ออกเสียงมานับเป็ นฐานคะแนน
กรณีใช้ มติสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม และมติสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม บริ ษัทฯ
จะนําคะแนนงดออกเสียงมานับเป็ นฐานคะแนน
กรณีท่ีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ ออกเสียง
ลงคะแนนไว้ ล่วงหน้ าในหนังสือมอบฉันทะแล้ ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้ รับบัตรลงคะแนนหลังจากการ
ลงทะเบียน เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ ทําการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผ้ ถู ือหุ้นกําหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ ว
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•

สําหรับผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อนหรื อไม่อยู่ในห้ องประชุมในวาระใด สามารถใช้ สิทธิของ
ท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ ประจําแถวในห้ องประชุม

การแจ้ งผลการลงคะแนนเสียง
•
•
•

ในแต่ละวาระ บัตรลงคะแนนสําหรับวาระก่อนหน้ าจะไม่นํามานับคะแนนเสียงอีกในแต่ละระเบียบวาระ บริ ษัทฯ
จะแจ้ งผลการลงคะแนนเสียง และแสดงผลการลงคะแนนเสียง บนจอภาพตามจุดต่างๆ ให้ ที่ประชุมทราบ
คะแนนเสียงของจํานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้ าห้ องประชุมของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะ ทําให้ จํานวนผู้เข้ าร่วมประชุมในแต่ละวาระเปลีย่ นแปลงไปได้
หลังจากปิ ดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บัตรลงคะแนนสําหรับวาระก่อนหน้ าจะไม่นํามานับคะแนนเสียงอีก

คําถามและการเสนอความคิดเห็น
•

•

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น หรื อซักถามเพิ่มเติมใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับระเบียบวาระนันๆ
้ ขอให้ ยกมือขึ ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ ว ขอให้ แจ้ ง ชื่อและนามสกุล
พร้ อมระบุวา่ เป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ ให้ ที่ประชุมทราบก่อนทุกครัง้
ในกรณีที่ความคิดเห็นหรื อคําถามไม่เกี่ยวข้ องกับวาระที่กําลังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณา ขอความกรุณาให้ ผ้ ถู ือหุ้น
หรื อผู้รับมอบฉันทะเสนอความเห็นหรื อซักถามในวาระที่เกี่ยวข้ องหรื อวาระพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ

จากการที่ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ทา่ นผู้ถือหุ้น สามารถส่งคําถามที่เกี่ยวกับการประชุม และ/หรื อ ระเบียบวาระการประชุม เป็ น
การล่วงหน้ า ตังแต่
้ วนั ที่ 28 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 29 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ ขอแจ้ งว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดส่งคําถามมายัง
บริ ษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ า
จากนันเลขานุ
้
การฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการลงคะแนนสียงและการนับคะแนนเสียง
เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จึงได้ เชิญผู้ถือหุ้น คือ คุณสุทธิดา บุญจิตธรรม อาสาสมัคร เข้ าร่วมเป็ นสักขีพยานและทํา
หน้ าที่ช่วยดูแล และตรวจสอบการนับคะแนน ให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ องและโปร่งใส
จากนันที
้ ่ประชุมได้ เริ่ มพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2560
เลขานุการฯ ขอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน
2560 รายละเอียดปรากฏ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุม
จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถาม เลขานุการฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
มติ

ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

857,257,262
0
0
0

100.00
0.00
0.00

วาระที่ 2 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2560
เลขานุการฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมฯ ว่า บริ ษัทฯ ได้ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประจําปี 2560 ตามรายละเอียดซึ่ง
ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2560 (ในรู ปแบบซีดี) ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว และได้ เชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้น
รับชมวีดิทศั น์สรุปผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประจําปี 2560 (- วีดิทศั น์ สรุปผลการดําเนินงานฯ -)
จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและซักถาม สรุปได้ ดงั นี ้
คุณรัชนี ธรรมเจริญ
ผู้ถอื หุ้น

จีเอฟพีทีส่งออกไปประเทศใดบ้ าง และยอดขายสินค้ าต่ างๆ ทัง้ ในและต่ างประเทศ
คิดเป็ นสัดส่ วนเท่ าไร

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

ตลาดหลักที่บริ ษัทฯ ส่งออก ได้ แก่ ประเทศญี่ปนและสหภาพยุ
ุ่
โรป รวมกันประมาณร้ อยละ
90 และอี ก ร้ อยละ 10 เป็ น ตลาดอื่ น ๆ ที่ อ ยู่ใ นอาเซี ย น เช่ น ฮ่ อ งกง สิ ง คโปร์ ประเทศ
ตะวันออกกลางและอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในปี นี ้มีตลาดสําคัญ ได้ แก่ ประเทศจีน ซึ่งกําลังจะ
เปิ ดตลาดให้ กับประเทศไทย โดยประเทศจี นได้ ประกาศว่า 7 โรงงานของไทยสามารถ
ส่งออกไปประเทศจีนได้ ซึ่งจี เอฟพีทีเป็ น 1 ใน 7 โรงงานที่สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่
แปรรู ป โดยคาดว่า ประเทศไทยจะส่ง ออกประมาณ 110,000 ตัน ต่ อ ปี คิ ด เป็ น รายได้
ประมาณ 20,000 - 30,000 ล้ านบาทต่อปี
การส่ งออกของบริษัทฯ มีสัดส่ วนเท่ าไร

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
เลขานุการบริษัท และรองกรรมการ
ผู้จดั การสายงานนักลงทุนสัมพันธ์

ในปี ที่ผ่านมา GFPT, McKey และ GFN มีปริ มาณส่งออกรวมกัน คิดเป็ นร้ อยละ 13 ของ
ยอดส่งออกในอุตสาหกรรม
คาดว่ าจะส่ งออกไปประเทศจีน คิดเป็ นสัดส่ วนของการส่ งออกประมาณเท่ าไร

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

ประมาณร้ อยละ 20
โรงงานที่กาํ ลังสร้ างอยู่ บริษัทฯ ต้ องนําเงินไปลงทุนเพิ่มเติมในส่ วนนัน้ หรือไม่
การลงทุนในส่วนของโรงชําแหละไก่ทงหมดประมาณ
ั้
5,000-6,000 ล้ านบาท เงินลงทุนต่อ
ปี ประมาณ 1,000 ล้ านบาท โดยใช้ เงินทุนหมุนเวียนจากรายได้ ที่เป็ นเงินกําไรสะสมเป็ นเงิน
ลงทุนหลัก
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จากการที่บริ ษัทฯ ขยายโรงงานหลายๆ แห่ งนั น้ บริ ษัทฯ ประสบปั ญหาการขาด
แคลนแรงงานหรือไม่
บริ ษัทฯ ได้ มีการใช้ แรงงานต่างชาติ ซึ่งเป็ นการนําเข้ ามาอย่างถูกกฎหมาย สามารถรับ
แรงงานเข้ ามาได้ เพียงพอ เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ มีการเตรี ยมความพร้ อมในเรื่ องของที่อยู่
อาศัย และสวัสดิการต่างๆ ซึง่ บริ ษัทฯ ไม่นา่ จะมีปัญหาเรื่ องแรงงาน เพราะว่าบริ ษัทฯ ค่อยๆ
ขยายกิจการ
บริษัทฯ มีแผนการในเรื่องการนํา Robotic มาใช้ หรือไม่
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ใช้ เครื่ องจักรระบบอัตโนมัติอยู่แล้ ว ซึ่งขึ ้นอยู่กับขันตอนการผลิ
้
ต ซึ่งใน
อนาคตนันมี
้ แนวโน้ มว่าจะใช้ เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ ขึ ้นอยูก่ บั ภาวะและคุณภาพของเครื่ องจักรต่างๆ
ที่นํามาใช้ แต่ถ้าเป็ น robotic ซึง่ เป็ นหุน่ ยนต์ ในขณะนี ้ยังไม่มีการใช้
แรงงานคนนั น้ ก็จะมีการเพิ่มค่ าแรงขัน้ ตํ่าขึน้ ไปเรื่ อยๆ ใช่ หรื อไม่ ซึ่งก็จะส่ งผล
กระทบต่ อกําไรและผลประกอบการ เพราะฉะนั น้ ถ้ าเรานํา robotic เข้ ามาใช้ ก็จะ
สามารถช่ วยลดค่ าใช้ จ่ายในส่ วนของแรงงานใช่ หรือไม่
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ใช้ เครื่ องจักรหลายตัว เช่น การล้ วงเครื่ องในไก่ เมื่อก่อนใช้ คนงานในการ
ล้ วง แต่ในปั จจุบนั เราก็ได้ มีการนําเครื่ องจักรมาใช้ ในการทดแทนแรงงานคน ซึ่งใช้ มาได้
2-3 ปี
เสนอแนะว่ า อยากให้ บริ ษัทฯ จัด plant visit ให้ กับผู้ถือหุ้นที่มาร่ วมประชุ ม และ
ประสงค์ ท่ จี ะไปเยี่ยมชมโรงงาน
บริ ษัทฯ ยินดีที่จะให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ลงชื่อในวันนี ้เข้ าเยี่ยมชมโรงงาน แต่ทงนี
ั ้ ้ ทางบริ ษัทฯ ต้ องขอ
พิจารณาในเรื่ องวันและเวลาที่สะดวก โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบอีกครัง้ หนึ่ง ซึ่งอาจจะ
ต้ องมีการแจ้ งตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านทางเว็บไซต์
คุณสม จันสุทธิรางกูร
ผู้ถอื หุ้น

ทางฝ่ ายบริหารคาดว่ าเงินบาทจะแข็งค่ ามากกว่ านีห้ รือไม่ และราคาไก่ ปีนีค้ าดว่ าจะ
อยู่ท่ ปี ระมาณเท่ าไร

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ ้นจะมีผลกระทบต่อการส่งออกบ้ าง อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมี natural
hedge คือ การนําเข้ าสินค้ าที่เป็ นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ด้วย ซึ่งมีมลู ค่าใกล้ เคียง
กับ มูล ค่ า การส่ง ออก สํ า หรั บ การคาดการณ์ อัต ราแลกเปลี่ ย นนัน้ ค่ อ นข้ า งยาก โดย
คาดการณ์วา่ จะอยูท่ ี่ประมาณ 30 บาท ราคาไก่เป็ นในช่วง 2-3 ปี ที่ผา่ นมาค่อนข้ างดี ทําให้
ผู้เลี ้ยงมีการเลี ้ยงไก่เพิ่มขึ ้น ทําให้ เกิด oversupply ส่งผลให้ ราคาไก่เป็ นลดลงมาอยู่ที่ 3234 บาท แนวโน้ มในครึ่ งปี แรกน่าจะอยู่ในระดับนี ้ โดยคาดว่าจะเพิ่มขึน้ เล็กน้ อยในช่วง
กลางปี
สัดส่ วนของเงินดอลล่ าร์ ประมาณ 25% ของรายได้ ทงั ้ หมดใช่ หรือไม่
รายได้ จากการส่งออกคิดเป็ นร้ อยละ 25 จากรายได้ รวมของบริ ษัทฯ โดยรายได้ จากการ
ส่งออกส่วนใหญ่จะใช้ สกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐ
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การส่ งออกส่ วนที่เหลือใช้ สกุลเงินยูโรใช่ หรือไม่
ใช่
คุณจุมพล ดิฐวรรณกุล
ผู้ถอื หุ้น

การส่ งออกไก่ ประเทศจีน บริษัทฯ คาดว่ าจะใช้ สกุลเงินหยวนหรือไม่

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

สําหรับสกุลเงินที่จะใช้ ในการส่งออกไปประเทศจีนนัน้ ขึ ้นอยู่กบั ความต้ องการของลูกค้ า
ประเทศจีนเป็ นหลัก ซึ่งลูกค้ าประเทศจีนต้ องการใช้ สกุลเงินดอลล่าร์ สหรั ฐมากกว่าเงิน
หยวน เนื่องจากประเทศจีนซื ้อสินค้ าจากหลายประเทศ ทําให้ สะดวกในการเปรี ยบเทียบ
ราคาสินค้ า

คุณอภิสทิ ธิ์ บูรณกานนท์
ผู้ถอื หุ้น

ในปั จจุ บั น สั ด ส่ ว นในการส่ ง ออกเนื อ้ ไก่ ดิ บ แช่ แ ข็ ง และเนื อ้ ไก่ ป รุ ง สุ ก คิ ด เป็ น
สัดส่ วนเท่ าไร

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั

สัดส่วนการส่งออกเนื ้อไก่ปรุงสุก คิดเป็ นร้ อยละ 82 และเนื ้อไก่ดิบ คิดเป็ นร้ อยละ 18

เลขานุการบริษัท และรองกรรมการ
ผู้จดั การสายงานนักลงทุนสัมพันธ์

ถ้ าเกิดโรคระบาดขึน้ มานัน้ จะมีความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่ อการส่ งออกอย่ างไร
นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

กรณี ที่มีการระบาดของไข้ หวัด นก การส่งออกในส่วนที่เป็ นไก่ สดแช่แ ข็งจะไม่สามารถ
ส่งออกได้ ส่วนสินค้ าไก่แปรรูปปรุงสุกจะสามารถส่งออกไปได้ ตามปกติ
บริษัทฯ มีการใช้ Animal Welfare ในฟาร์ มไก่ พันธุ์และฟาร์ มไก่ เนือ้ มากน้ อยแค่ ไหน
Animal Welfare มีทงั ้ ส่วนที่เป็ นข้ อบังคับที่จะต้ องปฎิบัติ (compulsory) และส่วนที่เ ป็ น
ภาคสมัครใจ (voluntary) ในส่วนที่จะต้ องปฎิบัติ เพื่อให้ สามารถส่งออกได้ นนั ้ บริ ษัทฯ
ปฏิบตั ิมากกว่าข้ อกําหนดเบื ้องต้ นของการส่งออก ตามที่ทางประเทศผู้นําเข้ าได้ กําหนดไว้
ผู้บริ หารมีมุมมองเรื่องปั จจัยความเสี่ยงต่ อบริษัทฯ ทัง้ ปั จจัยความเสี่ยงภายในและ
ภายนอกอย่ างไร

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
เลขานุการบริษัท และรองกรรมการ
ผู้จดั การสายงานนักลงทุนสัมพันธ์

เรื่ องปั จจัยความเสี่ยงต่อบริ ษัทฯ ทัง้ ปั จจัยความเสี่ยงภายในและภายนอกจะระบุอยู่ใน
รายงานประจําปี เช่น ราคาเนื ้อไก่ที่ลดลง ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ ้น ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ ้น
เป็ นต้ น

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ สรุ ปว่า ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
ประจําปี 2560
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เลขานุการฯ ขอเสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน ซึง่ ประกอบด้ วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่แสดงไว้ ในรายงานประจําปี (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2: CD รายงานประจําปี 2560 หมวด
“งบการเงิน” หน้ า 171) ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ท่านผู้ถือหุ้น พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว สรุปได้ ดงั นี ้
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•

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัท จีเอฟพีที และบริ ษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จํานวน 17,366 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,205 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.46 จากปี 2559 มีหนี ้สินรวม จํานวน 5,205 ล้ านบาท ลดลง 177 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
3.28 จากปี 2559 และมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม จํานวน 12,161 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,382 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 12.82

•

สําหรับผลการดําเนินงานปี 2560 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขาย 16,928 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 235 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
1.41 มีกําไรสุทธิรวม 1,748 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 105 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.37 และมีกําไรต่อหุ้น เท่ากับ 1.39 บาท
ดังรายละเอียดที่ได้ กล่าวไว้ ในวีดิทศั น์ สรุปผลการดําเนินงานฯ ในวาระที่ 2

จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
มติ

ที่ป ระชุม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุมัติง บแสดงฐานะการเงิ น และงบกํ าไรขาดทุน เบ็ ดเสร็ จ สํา หรั บ ปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

856,711,365
0.00
602,000
0.00

100.00
0.00
0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560
เลขานุการฯ เสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
•
บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่เกินร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักเงินสํารอง
ต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปั นผลจะขึ ้นอยูก่ บั กระแสเงินสด สภาพ
คล่อง แผนการลงทุนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมทังสภาวะเศรษฐกิ
้
จโดยรวม
•
ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 406,330,195.08 บาท หรื อ กําไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.32
บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปั นผลได้ และเมื่อพิจารณาถึง
แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยแล้ ว เห็นว่าบริ ษัทฯ สมควรที่จะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดให้ กบั
ผู้ถือหุ้นสามัญ ประจําปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจํานวน 376,146,300 บาท คิด
เป็ นร้ อยละ 92.57ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ
จะจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ที่ได้ รับสิทธิยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล (BOI) ทังจํ
้ านวน ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับ
เงินปั นผลจะไม่ถกู หักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษี เงินปั นผลคืนได้
•
บริ ษัทฯ กําหนดรายชื่อผู้มีสทิ ธิรับเงินปั นผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 (Record Date) และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่
25 เมษายน 2561
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จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามในวาระนี ้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ ท่ีประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั น
ผลจากผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560
มติ

ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.30
บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจํานวน 376,146,300 บาท ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

857,313,365
0.00
0.00
0.00

100.00
0.00
0.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจําปี 2561
เลขานุการฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในปี 2561 นี ้ มีกรรมการบริ ษัทที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
(1) นายธนาธิป
พิเชษฐวณิชย์โชค ตําแหน่ง กรรมการอิสระ
(2) นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม
ตําแหน่ง กรรมการบริษัท
(3) นายสุจิน
ศิริมงคลเกษม
ตําแหน่ง กรรมการบริษัท
•
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ า ตังแต่
้ วนั ที่ 28 กันยายน
2560 ถึง วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ที่ผา่ นมา เมื่อพ้ นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ ว พบว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ า
รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ มายังบริ ษัทฯ
•
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํ ากับดูแลกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย) ได้ ดําเนินการ
พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริ ษัท และกรรมการอิสระ ตามขัน้ ตอนการสรรหา ซึ่งหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
ปรากฏอยู่ในหมวด “การกํากับดูแลกิจการ” ของรายงานประจําปี ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมใน
ครัง้ นี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2: CD รายงานประจําปี 2560 หน้ า 92) และพิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่
การดําเนินงานของบริ ษัทฯ ตามองค์ ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
•
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ ซึ่งไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียในวาระนี ้ ได้ เสนอให้
พิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่
ดังนี ้
(1) นายธนาธิป
พิเชษฐวณิชย์โชค กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่
(2) นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม
กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่
ศิริมงคลเกษม
กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่
(3) นายสุจิน
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•
•

รายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้ อมูลของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตังทดแทนกรรมการที
้
่ต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระ ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3 ที่สง่ มาพร้ อมกันนี ้
ทัง้ นี ้ กรรมการที่ไ ด้ รั บการเสนอชื่ อ กลับ เข้ า ดํ ารงตํ าแหน่งเป็ น กรรมการอิส ระ คื อ นายธนาธิ ป พิ เ ชษฐวณิ ชย์ โ ชค มี
คุณสมบัติตามคํานิยามกรรมการอิสระที่บริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้ ซึ่งเข้ มกว่าข้ อกําหนดขันตํ
้ ่าของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 4 โดยกรรมการอิสระ ที่
ได้ เสนอให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง ยังคงสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ และให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ

จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและซักถาม สรุปได้ ดงั นี ้
คุณกฤติกา ปฐมกสิกุล
อาสาพิทักษ์ สิทธิผ้ ูถอื หุ้น
สมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย

ตามเกณฑ์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ กรรมการอิ ส ระควรอยู่ใ นตํา แหน่ งต่ อ เนื่ อง
ไม่ เกิน 9 ปี อยากให้ อธิบายถึงเหตุผลในการแต่ งตัง้ คณะกรรมการอิสระในครัง้ นีใ้ ห้
ที่ประชุมทราบอีกครัง้

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

สํา หรั บ การแต่ง ตัง้ กรรมการอิ ส ระที่ ดํ ารงตํ าแหน่งต่อ เนื่ อ งเกิ น กว่า 9 ปี กลับ เข้ า ดํ ารง
ตําแหน่ง เนื่องจากสภาวะปั จจุบนั การสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในตําแหน่งกรรมการ
บริ ษัทที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี ้นันหาได้
้
ยาก จึงมีความจําเป็ นต้ องเสนอชื่อคุณ
ธนาธิป ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทอยูก่ ลับเข้ าดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระ เนื่องจากมี
ความเชี่ ย วชาญด้ า นกฏหมายและเข้ า ใจในอุต สาหกรรมสัต ว์ ปี ก และทํ า งานร่ ว มกับ
กรรมการได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และคุณสมบัติยงั เป็ นไปตามข้ อกําหนดของ IOD ทาง
คณะกรรมการจึงได้ เสนอให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระ และที่สําคัญ
ท่านสามารถให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระกับคณะกรรมการได้

เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามในวาระนี ้ เลขานุการฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมตั ิเลือกตัง้
กรรมการทีละท่าน
มติ

ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั แิ ต่งตังกรรมการที
้
่ครบกําหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ได้ แก่ นายธนาธิป พิเชษฐ
วณิชย์โชค นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม และนายสุจิน ศิริมงคลเกษม กลับเข้ าเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่
ได้ เสนอข้ างต้ น โดยได้ ดําเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์ โชค กลับเข้ าดํารงตําแหน่ ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
857,198,265
110,400
12,000
0

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.99
0.01
0.00
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(2) นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม กลับเข้ าดํารงตําแหน่ ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

839,493,384
17,815,281
12,000
0

97.92
2.08
0.00

(3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม กลับเข้ าดํารงตําแหน่ ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
790,861,487
66,447,178
12,000
0

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
92.25
7.75
0.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561
เลขานุการฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํ ากับดูแลกิ จการ ได้ พิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ และความเหมาะสมประการต่างๆ และได้ เปรี ยบเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน
(เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) จึงมีความเห็นสมควรให้ คงไว้ ในอัตราเดิม ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
ดังนี ้
ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการบริ ษัท
เดือนละ 50,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
เดือนละ 50,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
เดือนละ 45,000 บาท
กรรมการบริ ษัท
เดือนละ 45,000 บาท
โบนัสประจําปี
ปี ละ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน
ทังนี
้ ้ หากกรรมการท่านใดเป็ นลูกจ้ างของบริ ษัทฯ คงให้ ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจําปี ตามอัตราที่กล่าวมา
ข้ างต้ น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้ รับในฐานะลูกจ้ างของบริ ษัทฯ
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตวั เงิน
- ไม่มี -
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จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมตั ิค่าตอบแทน
กรรมการ ประจําปี 2561 โดยวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มติ

ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม

851,766,332
5,516,333
40,000
0

99.35
0.64
0.01
0.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2561
เลขานุการฯ เสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่ องการแต่งตังและกํ
้
าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการ
บริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นและข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้ พิจารณากลัน่ กรองอย่างเหมาะสมแล้ วเห็นว่า
บริ ษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด (AMC) เป็ นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบคุ ลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ
และได้ เสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตังให้
้
(1) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรื อ
(ไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย)
(2) นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369
(ไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย)
จากบริ ษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด (AMC) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจํานวน 5 บริ ษัท ประจําปี 2561 และ
อนุมตั ิค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจํานวน 5 บริ ษัท ประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงินรวม 3,630,000 บาท
ซึ่งสูงกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2560 จํานวน 915,000 บาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 33.70 (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ใน
การเดินทางในการตรวจสอบบัญชีท่ีตา่ งจังหวัด) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีบริ ษัทฯ
ค่าสอบบัญชีบริ ษัทย่อย (5 บริ ษัท)
ค่าบริ การอื่นๆ (Non-Audit Fee)
รวมค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
เปลี่ยนแปลง

ปี 2560
870,000.1,845,000.2,715,000.-

ปี 2561
(ปี ที่เสนอ)
1,250,000.2,380,000.3,630,000.33.70%
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ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่มีความเกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษัทฯ
จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและซักถาม สรุปได้ ดงั นี ้
คุณรัชนี ธรรมเจริญ
ผู้ถอื หุ้น

เพราะเหตุใดค่ าตรวจสอบบัญชี จึงเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 33

คุณนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล
ผู้สอบบัญชี

ในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มบริ ษัทจีเอฟพีที ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา มีการ
ปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีประมาณร้ อยละ 2.3 ต่อปี ซึง่ ที่ผา่ นมาทางสํานักงาน AMC ยังไม่เคย
เสนอปรั บ ฐานค่าสอบบัญ ชี ข องกลุ่ม บริ ษัท จี เอฟพี ที ทัง้ ที่ ขัน้ ตอนการทํ างาน และการ
ปฏิบตั ิงานมีรายละเอียดเพิ่มขึ ้น เนื่องจากมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีออกใหม่ และมีการ
ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทํ า ให้ ทางสํ า นัก งาน AMC ต้ องใช้ เวลาในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ ้นจากประมาณ 8,000 ชั่วโมงเป็ น 10,000 ชั่วโมง นอกจากนี ้ ยังมีเรื่ อง
ต้ นทุนค่าเช่าของสํานักงาน AMC ที่สงู ขึ ้น และการสรรหาบุคลากรในการตรวจสอบบัญชีที่
ค่อนข้ างหายาก จึงทําให้ สํานักงาน AMC ต้ องปรับค่าสอบบัญชีให้ เพิ่มขึ ้น เพื่อให้ สมั พันธ์
กับต้ นทุนและปริ มาณงาน
เสนอแนะให้ ทางจีเอฟพีทีจัดหาบริษัทผู้สอบบัญชี ด้ วยวิธีเปิ ดประมูลแข่ งขัน

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

รับข้ อเสนอแนะเพื่อพิจารณาต่อไป

คุณสม จันสุทธิรางกูร
ผู้ถือหุ้น

ทางฝ่ ายบริหารมีความคิดเห็นอย่ างไรกับค่ าสอบบัญชีท่ เี พิ่มขึน้

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

ทางคณะกรรมการมีการพิจารณาสอบทานค่าสอบบัญชีกบั บริ ษัทอื่นๆ ที่มีขนาดของบริ ษัท
ใกล้ เคียงกัน และอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ ว พบว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอนันตํ
้ ่ากว่า
บริ ษัทอื่นๆ
บริษัทฯ ใช้ เกณฑ์ อะไรในการเปรียบเทียบค่ าสอบบัญชี

คุณธีระศักดิ์ เปี่ ยมสุภคั พงศ์
ผู้อํานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน

บริ ษัทฯ มีการเทียบเคียงค่าตรวจสอบบัญชีกบั บริ ษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เมื่อ
นํามาเทียบกับจีเอฟพีทีแล้ ว ค่าสอบบัญชีของจีเอฟพีทียงั อยูใ่ นเกณฑ์ที่ตํ่ากว่า
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2561
มติ

ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตังบริ
้ ษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด (AMC) โดย นางสาวประภาศรี ลีลา
สุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรื อนายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทฯ และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงินรวม 3,630,000
บาท ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

856,867,565
399,500
55,600
0

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.95
0.05
0.00

วาระที่ 8 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ ามี)
เลขานุการฯ แจ้ งต่อที่ประชุมฯ ว่า ได้ ดําเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ ว จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอความเห็นหรื อ
สอบถามเรื่ องอื่นๆ ได้ และมีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถามโดยสรุปได้ ดงั นี ้
คุณอภิสทิ ธิ์ บูรณกานนท์
ผู้ถอื หุ้น

การแข่ งขันจากประเทศเวียดนาม และประเทศโปแลนด์ มีผลกระทบอย่ างไรต่ อ
ความสามารถในการส่ งออกในระยะยาวของจีเอฟพีทีและอุตสาหกรรมไก่ ไทย

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

การแข่งขันในอนาคตจะสูงขึ ้นเรื่ อยๆ โดยประเทศไทยมีศกั ยภาพที่สงู กว่าคู่แข่งหลายด้ าน
เช่น Competence Authority ที่ทางประเทศผู้นาํ เข้ าให้ การรับรอง นอกจากนี ้ กรมปศุสตั ว์มี
ความสามารถในการเจรจากับประเทศคู่ค้า โดยให้ การรับรองและเชื่อมัน่ ด้ านคุณภาพใน
ระดับสูง ประเทศเวียดนามจึงต้ องใช้ เวลากว่าจะเทียบเท่าประเทศไทยได้ ส่วนประเทศ
โปแลนด์ เนื่องจาก โปแลนด์เป็ นหนึง่ ในสมาชิกสหภาพยุโรป จึงได้ เปรี ยบในด้ านการส่งออก
เข้ าไปในสหภาพยุโรป
บริ ษั ท BRF ที่ มี ข่ า วว่ า ปลอมแปลงเอกสาร Certificate จะส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
ส่ งออกไก่ ของไทยอย่ างไร
น่าจะส่งผลดีต่อประเทศไทย เนื่องจาก BRF เป็ นบริ ษัทผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่ ของ
บราซิลซึ่งเป็ นคูแ่ ข่งของประเทศไทย โดยถูกตรวจพบว่ามีการใช้ เอกสารปลอมในสินค้ าที่
ส่งออก ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อประเทศผู้นําเข้ า โดยเฉพาะยุโรปและญี่ปนุ่
จากการแข่ งขันที่รุนแรงขึน้ ต้ นทุ นวัตถุดิบอาหารสัตว์ เพิ่มขึน้ แนวโน้ มการขาย
อาหารสัตว์ ของบริษัทในเครือลดลง ปี นีท้ ิศทางจะเป็ นอย่ างไร
โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมในปี นี ้ บริ ษัทฯ มองว่าผลการดําเนินงานน่าจะไม่ดีเท่าปี ที่
ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักคือ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 | หน้ า 13/15

GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10570, THAILAND TE: 02-315-9400 FAX: 02-315-9433-6
OFFICE: GFPT TOWER, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-473-8000, 02-473-8398

1. ภาวะ oversupply เพราะมีผ้ เู ลี ้ยงไก่มากขึ ้น
2. ราคาวัตถุดิบในปี นี ้จะสูงขึ ้นค่อนข้ างมาก โดยเฉพาะราคาข้ าวโพด
3. ค่าแรงที่เพิ่มขึ ้นทําให้ ต้นทุนเพิ่มขึ ้น
ปั ญหาด้ า นธุ ร กิ จ ไก่ ไ ข่ แ ละหมู จ ะยื ด เยื อ้ แค่ ไ หน และในปี นี จ้ ะมี ผ ลกระทบต่ อ
บริษัทฯ อย่ างไร
สินค้ าหลักของจีเอฟพีที คือ ไก่เนือ้ ในส่วนของหมู บริ ษัทฯ ขายเฉพาะอาหารหมูให้ กับ
ลูกค้ าทัว่ ไป ไม่ได้ เลี ้ยงหมู ดังนัน้ ทังสองธุ
้
รกิจนี ้จึงมีผลกระทบต่อบริ ษัทไม่มากนัก
คุณจุมพล ดิฐวรรณกุล
ผู้ถอื หุ้น

บริ ษัทฯ ส่ งออกไปสหรั ฐอเมริ กาหรื อไม่ และสงครามการค้ าระหว่ างสหรั ฐอเมริ กา
กับประเทศจีนจะส่ งผลกระทบอย่ างไรต่ อบริษัทฯ

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

บริ ษัทฯ ไม่มีการส่งออกไปสหรัฐอเมริ กา จึงไม่มีผลกระทบกับการส่งออกไก่ของประเทศ
ไทย ในส่ว นของประเทศจี น นัน้ เริ่ ม เปิ ด ประเทศให้ กับ ประเทศไทย ซึ่ง จะเป็ น ผลดี ต่อ
อุตสาหกรรมไก่ไทย
ประเทศจีนมีการนําเข้ าไก่ จากสหรัฐอเมริกาหรือไม่
ประเทศจีนนําเข้ าไก่จากสหรัฐอเมริ กา บราซิล และประเทศอื่นๆ ในยุโรป
ต้ นทุนในการเลีย้ งไก่ ของสหรัฐอเมริกาเทียบกับประเทศไทย แตกต่ างกันหรือไม่
ต้ น ทุน ในการเลีย้ งไก่ เ ป็ น สหรั ฐ อเมริ ก าต้ น ทุน ถูก กว่า ประเทศไทยเล็ก น้ อ ย เนื่ อ งจาก
ประเทศไทยต้ องนําเข้ าวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเฉพาะกากถัว่ เหลือง ซึ่งเป็ นส่วนประกอบที่
สําคัญของอาหารสัตว์
ประเทศจีนนําเข้ าไก่ จากสหรัฐอเมริกาปริมาณเท่ าไร
ประมาณ 30,000 - 50,000 ตันต่อปี

คุณรัชนี ธรรมเจริญ
ผู้ถือหุ้น

ปั จ จุ บั น นี จ้ ี เ อฟพี ที มี ฐ านการผลิ ต แบบครบวงจรอยู่ท่ ี ป ระเทศไทยแห่ ง เดี ย วใช่
หรือไม่

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

ใช่
ในกรณีท่ ปี ระเทศไทยประสบปั ญหาต่ างๆ บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงอย่ างไร
ในอดีตเคยเกิดปั ญหานี ้มาแล้ ว เช่น ไข้ หวัดนก แต่บริ ษัทฯ ก็สามารถผ่านพ้ นมาได้
ขอเสนอแนะให้ บริษัทฯ พิจารณาการลงทุนในต่ างประเทศ
รับข้ อเสนอแนะเพื่อพิจารณาต่อไป
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ ให้
ความไว้ วางใจและให้ การสนับสนุนต่อกิจการของบริ ษัทฯ ตลอดมา
อนึ่ง หลังจากเริ่ มการประชุมเมื่อเวลา 9.30 น. ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้ าประชุมเพิ่มขึ ้น โดยมีผ้ ูถือหุ้นมาประชุม
รวมทังสิ
้ ้น 702 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 857,322,672 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 68.38 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ปิ ดประชุม เวลา 11.00 น.

ลงนาม ............................................ ประธานกรรมการบริษัท
(นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม)
ประธานที่ประชุม
ลงนาม ............................................เลขานุการบริ ษัท
(ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั )
ผู้บนั ทึกการประชุม
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สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 | เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

ข้ อมูลผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ชื่อและชื่อสกุล
: นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้

: ประธานกรรมการบริ ษัท (กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ )

อายุ

: 78 ปี

สัญชาติ

: ไทย

การศึกษา

: มัธยมปลาย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 11/2004

ตําแหน่ งปั จจุบนั ใน GFPT

: ประธานกรรมการบริ ษัท (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)

จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

: 27 มกราคม 2535 – ปั จจุบนั (27 ปี )

ประสบการณ์ การทํางาน
/ตําแหน่ งงานอื่นในปั จจุบัน

: บริ ษัทจดทะเบียน และบริ ษัทมหาชนจํากัด
1. ประธานกรรมการ บมจ. กรุงไทยอาหาร
นิติบคุ คลอื่น
1. ประธานกรรมการ บจก. ฟาร์ มกรุงไทย
2. ประธานกรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม
3. ประธานกรรมการ บจก. จีพี บรี ดดิ ้ง
4. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์
5. ประธานกรรมการ บจก. ฟาร์ ม ป.เจริ ญพันธ์ อิมเอ็กซ์
6. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริ ญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ ม
7. ประธานกรรมการ บจก. กรุงไทยเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า
8. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริ ญพันธ์โปรดิ๊วส
9. ประธานกรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์
10. ประธานกรรมการ บจก. จุลฉัตร

ความรู้ความชํานาญ

: เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจเกษตร อาหารสัตว์ การเลี ้ยงไก่ และการบริ หารจัดการ
มีความชํานาญด้ านการขายและการตลาดในธุรกิจอาหารสัตว์และมีประสบการณ์
การทํางานในอุตสาหกรรมเกษตรมากกว่า 40 ปี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ พิจารณาความ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เรื่ อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประกอบกับการใช้ เครื่ องมือช่วย
ตรวจหาคุณสมบัติ หรื อทักษะทีจ่ ําเป็ นที่ยงั ขาดอยูข่ องคณะกรรมการ (Board Skill
Matrix) และจากรายชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอาชีพในทําเนียบ IOD (IOD
Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นร่ วมกับการพิจารณา
ผลประเมิ น การปฏิ บัติ ง านในตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ ก รรมการและกรรมการชุด ย่อ ย
รายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบกําหนดวาระ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณากลัน่ กรองตามลําดับ
หน้ า 1 / 6
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ข้ อมูลผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่ อ)
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2561
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท

1 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
1 ครัง้ (100%)
10 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
10 ครัง้ (100%)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 28 ธ.ค. 2561) : 33,000,000 หุ้น คิดเป็ น 2.63% ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ : ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ : 11 แห่ง
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ : 4 แห่ง
1) ประธานกรรมการ บมจ. กรุงไทยอาหาร
เป็ นบริ ษัทย่อย ธุรกิจจําหน่ายอาหารสัตว์
2) ประธานกรรมการ บจก. ฟาร์ มกรุงไทย
เป็ นบริ ษัทย่อย ธุรกิจจําหน่ายลูกไก่
3) ประธานกรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม เป็ นบริ ษัทย่อย ธุรกิจจําหน่ายไก่เนื ้อ
4) ประธานกรรมการ บจก. จีพี บรี ดดิ ้ง
เป็ นบริ ษัทย่อย ธุรกิจจําหน่ายลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
ข้ อพิพาททางกฎหมายที่เป็ นคดีอาญาในศาลที่ไม่ ใช่ คดีลหุโทษ

: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด

: ไม่มี
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สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 | เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

ข้ อมูลผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ชื่อและชื่อสกุล

: นายวิรัช ศิริมงคลเกษม

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้

: รองประธานกรรมการบริ ษัท (กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ )

อายุ

: 69 ปี

สัญชาติ

: ไทย

การศึกษา

: มัธยมปลาย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004

ตําแหน่ งปั จจุบันใน GFPT

: รองประธานกรรมการบริ ษัท (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)
กรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ

จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

: 27 มกราคม 2535 – ปั จจุบนั (27 ปี )

ประสบการณ์ การทํางาน
/ตําแหน่ งงานอื่นในปั จจุบัน

: บริ ษัทจดทะเบียน และบริ ษัทมหาชนจํากัด
1. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ บมจ. กรุงไทยอาหาร
นิติบคุ คลอื่น
1. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ บจก. ฟาร์ มกรุงไทย
2. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม
3. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ บจก. จีเอฟ ฟูดส์
4. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ บจก. จีพี บรี ดดิ ้ง
5. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ บจก. ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์
6. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ บจก. ฟาร์ ม ป.เจริ ญพันธ์ อิมเอ็กซ์
7. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ บจก. ป.เจริ ญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ ม
8. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ บจก. กรุงไทยเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า
9. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ บจก. ป.เจริ ญพันธ์โปรดิ๊วส
10. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์
11. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ บจก. จุลฉัตร
12. กรรมการ บจก. แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย)

ความรู้ความชํานาญ

: เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจเกษตร อาหารสัตว์ การเลี ้ยงไก่ และการบริ หารจัดการ
มีความชํานาญด้ านการจัดการระบบการเลี ้ยงไก่ครบวงจรและการจัดซื ้อวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ และมีประสบการณ์การทํางานในอุตสาหกรรมเกษตรมากกว่า 40 ปี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ พิจารณาความ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เรื่ อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประกอบกับการใช้ เครื่ องมือช่วย
ตรวจหาคุณสมบัติ หรื อทักษะทีจ่ ําเป็ นที่ยงั ขาดอยูข่ องคณะกรรมการ (Board Skill
Matrix) และจากรายชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอาชีพในทําเนียบ IOD (IOD
Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นร่วมกับการพิจารณา
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ข้ อมูลผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่ อ)
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา (ต่ อ)

การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2561
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
- การประชุมคณะกรรมการบริ หาร

ผลประเมิ น การปฏิ บัติ ง านในตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ ก รรมการและกรรมการชุด ย่อ ย
รายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบกําหนดวาระ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณากลัน่ กรองตามลําดับ
1 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
1 ครัง้ (100%)
10 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
10 ครัง้ (100%)
10 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
10 ครัง้ (100%)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 28 ธ.ค. 2561) : 30,349,500 หุ้น คิดเป็ น 2.42% ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ : ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ : 13 แห่ง
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ : 6 แห่ง
1) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จดั การ บมจ. กรุงไทยอาหาร เป็ นบริ ษัทย่อย จําหน่ายอาหารสัตว์
2) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จดั การ บจก. ฟาร์ มกรุงไทย เป็ นบริ ษัทย่อย จําหน่ายลูกไก่
3) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จดั การ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม เป็ นบริ ษัทย่อย จําหน่ายไก่เนื ้อ
4) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จดั การ บจก. จีเอฟ ฟูดส์ เป็ นบริ ษัทย่อย จําหน่ายลูกชิ ้นไส้ กรอก
5) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จดั การ บจก. จีพี บรี ดดิ ้ง เป็ นบริ ษัทย่อย จําหน่ายลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
6) กรรมการ บจก. แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) เป็ นบริ ษัทร่วม จําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื ้อไก่
ข้ อพิพาททางกฎหมายที่เป็ นคดีอาญาในศาลที่ไม่ ใช่ คดีลหุโทษ

: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด

: ไม่มี
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ข้ อมูลผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ชื่อและชื่อสกุล

: นพ.สาธิต กรเณศ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้

: กรรมการอิสระ (กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ )

อายุ

: 66 ปี

สัญชาติ

: ไทย

การศึกษา

: วทบ.พบ.วุฒิบตั รศัลยกรรมทัว่ ไปและศัลยกรรมเด็ก
มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004
หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 31/2010

ตําแหน่ งปั จจุบนั ใน GFPT

: กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกํากับดูแลกิจการ

จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

: 25 มิถนุ ายน 2541 – ปั จจุบนั (21 ปี )

ประสบการณ์ การทํางาน
/ตําแหน่ งงานอื่นในปั จจุบัน

:

ความรู้ความชํานาญ

: เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริ หารจัดการ และการกํากับดูแลกิจการ

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ พิจารณาความ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เรื่ อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประกอบกับการใช้ เครื่ องมือช่วย
ตรวจหาคุณสมบัติ หรื อทักษะที่จําเป็ นที่ยงั ขาดอยูข่ องคณะกรรมการ (Board Skill
Matrix) และจากรายชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอาชีพในทําเนียบ IOD (IOD
Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นร่ วมกับการพิจารณา
ผลประเมิ น การปฏิ บัติ ง านในตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ ก รรมการและกรรมการชุด ย่อ ย
รายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบกําหนดวาระ และเนื่องจากในสภาวะปั จจุบนั ไม่
สามารถหาใครที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษัทฯ มาทดแทนได้ จึงมีความจําเป็ นที่
ต้ องเสนอบุคคลที่ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกันกลับเข้ า
ดํารงตําแหน่ง และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณากลัน่ กรองตามลําดับ

บริ ษัทจดทะเบียน และบริ ษัทมหาชนจํากัด
-ไม่มีนิติบคุ คลอื่น
1. อาจารย์และแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
2. กรรมการ บจก. เอส.วี.เค. แฟมิลี่ มาร์ ท
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ข้ อมูลผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่ อ)
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2561
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกํากับดูแลกิจการ
การถือหุ้นในบริษัท

1 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
1 ครัง้ (100%)
10 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
10 ครัง้ (100%)
5 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
5 ครัง้ (100%)
2 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
2 ครัง้ (100%)

: ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ : ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ : 1 แห่ง
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ข้ อพิพาททางกฎหมายที่เป็ นคดีอาญาในศาลที่ไม่ ใช่ คดีลหุโทษ

: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด

: ไม่มี

ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการอิสระ
การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่ อย หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในปั จจุบัน หรื อช่ วง 2 ปี ที่
ผ่ านมา (เฉพาะผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระ)
ไม่ มี
1) การมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต กับผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ เป็ น
2) การเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หาร พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้ รับ
เงินเดือนประจํา
ไม่ เป็ น
3) การเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี รวมถึง
ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ ฯลฯ
ไม่ มี
4) การมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ (เช่น การซื ้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้ า/บริ การ การให้ ก้ ยู ืม
เงินหรื อการกู้ยืมเงิน) โดยให้ ระบุขนาดของรายได้ ด้วย
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นิยามกรรมการอิสระ ของ บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ได้ พิจารณาความเหมาะสมของการกาหนดคุณสมบัตกิ รรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของ
บริ ษัทฯ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศแก้ ไขเพิ่มเติมซึง่ อาจมีในอนาคต โดยกาหนดให้
เข้ มข้ นกว่าข้ อกาหนดของนิยามกรรมการอิสระ ของ ก.ล.ต. ในเรื่ องสัดส่วนการถือหุ้น (ก.ล.ต. กาหนดร้ อยละ 1)
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2. ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งกับบริ ษัทฯ ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนได้ รับการแต่งตั ง้ เป็ น
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร กับ
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัท
ย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะ
ที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วจิ ารณญาณอย่างอิสระ รวมทังไม่
้ เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนได้ รับการแต่งตัง้
เป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีมลู ค่า
ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่าตามวิธีการคานวณมูลค่า
ของรายการที่ เกี่ ย วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน โดยให้ นั บ รวมภาระหนี ท้ ี่ เกิ ดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อ นวัน ที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้ วย
5. ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งกับบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้น ที่มีนยั
(ถือ หุ้นเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทัง้ หมดของบริ ษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย) ผู้มีอ านาจควบคุม หรื อ
หุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุ ม
ของบริ ษัทฯ สังกัดอยู่ ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรื อผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึง่ ได้ รับ
ค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้ ด้ วยทังในปั
้ จจุบนั และก่อนได้ รับการแต่ง ตังเป็
้ น
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับ การแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถื อ
หุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ใน
ห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของ
จานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่ งขันที่มีนยั กับกิจการของ
บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ แล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้
ตัดสินใจ ในการดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานา จ
ควบคุม ของบริ ษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนันเป็
้ นกรรมการที่มี
ส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
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คําชีแ้ จงวิธีการลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่ อนเข้ าประชุม
การมอบฉันทะและข้ อมูลกรรมการอิสระ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2562
บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
วันที่ 4 เมษายน 2562
การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่ อนเข้ าประชุม
บริ ษัทฯ จะเริ่ มเปิ ดรับลงทะเบียนตังแต่
้ เวลา 7.30 น. เป็ นต้ นไป และใช้ ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกและ
รวดเร็ ว ดังนัน้ จึงขอให้ ผ้ เู ข้ าประชุมแสดงเอกสารดังต่อไปนี ้ต่อพนักงานลงทะเบียน
เอกสารที่ใช้ ในการลงทะเบียนก่ อนเข้ าประชุม (แล้ วแต่ กรณี)
1. ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
เอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ ซงึ่ ปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ประจําตัวข้ าราชการ หรื อ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
1.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะ (แนะนําให้ ใช้ แบบ ข.) ซึง่ ได้ กรอกข้ อความอย่างถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
และผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
(2) สําเนาเอกสารของผู้มอบฉันทะที่สว่ นราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1 และผู้มอบฉันทะได้ ลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกต้ อง
(3) เอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่สว่ นราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1
2. ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นนิติบุคคล
2.1 กรณีผ้ มู ีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
(1) เอกสารของผู้มีอํานาจลงนามแทนที่สว่ นราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมทะเบียนการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ หรื อ
ส่วนราชการที่มีอํานาจของประเทศที่นิติบคุ คลนันตั
้ งอยู
้ ่ หรื อ เจ้ าหน้ าที่ของนิติบคุ คลนันซึ
้ ง่ ออกมาไม่เกิน 1 ปี โดย
ต้ องมีรายละเอียด ชื่อนิติบคุ คล ผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันหรื อกระทําการแทนนิติบคุ คล เงื่อนไขหรื อข้ อจํากัดใน
การลงลายมือชื่อ ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ เป็ นต้ น และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติ
บุคคล
2.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คลมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะ (แนะนําให้ ใช้ แบบ ข.) ซึง่ ได้ กรอกข้ อความอย่างถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
(ผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลพร้ อมประทับตราสําคัญ [ถ้ ามี]) และ ผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20
บาท
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมทะเบียนการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ หรื อ
ส่วนราชการที่มีอํานาจของประเทศที่นิติบคุ คลนันตั
้ งอยู
้ ่ หรื อเจ้ าหน้ าที่ของนิติบคุ คลนัน้ ซึง่ ออกมาไม่เกิน 1 ปี โดย
ต้ องมีรายละเอียด ชื่อนิติบคุ คล ผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันหรื อกระทําการแทนนิติบคุ คล เงื่อนไขหรื อข้ อจํากัดใน
การลงลายมือชื่อ ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ เป็ นต้ น และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติ
หน้ า 1 / 8
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บุคคล และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่า ผู้แทนนิติบคุ คลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติ
บุคคลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
(3) สําเนาเอกสารผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลที่สว่ นราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1 และลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
(4) เอกสารผู้รับมอบฉันทะที่สว่ นราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1
2.3 กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คลมอบฉันทะให้ กบั Custodian
(1) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ (ผู้มีอํานาจลงนาม
ของนิติบคุ คลพร้ อมประทับตราสําคัญ [ถ้ ามี]) และ ผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลง
นามแทนนิติบคุ คล และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่า ผู้แทนนิติบคุ คลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทํา
การแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
(3) สําเนาเอกสารผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลที่สว่ นราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1 และลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
(4) หนังสือยืนยันการได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
(5) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี
และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลของ Custodian หรื อผู้รับมอบอํานาจ
(กรณีมีหนังสือมอบอํานาจกําหนดให้ ผ้ รู ับมอบอํานาจลงนามรับรองสําเนาเอกสารดังกล่าวได้ )
(6) สําเนาเอกสารผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลของ Custodian ที่สว่ นราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1
และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลของ Custodian
(7) เอกสารผู้รับมอบฉันทะที่สว่ นราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1
(8) ในกรณีที่เอกสารต้ นฉบับไม่ได้ เป็ นภาษาอังกฤษ เอกสารนันจะต้
้ องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษพร้ อมรับรอง Notary
Public เพื่อยืนยันความถูกต้ อง
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การมอบฉันทะและข้ อมูลกรรมการอิสระ
หนังสือมอบฉันทะ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทําหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กําหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึง่ ได้ กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้ แก่
1. แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทัว่ ไป ซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายและไม่ซบั ซ้ อน
2. แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ บคุ คลอืน่ เข้ าประชุมแทน หรื อกรรมการอิสระ
ของบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะ
เพียงแบบเดียว ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ขอแนะนําให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6) ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียง
ลงคะแนนได้ อย่างชัดเจน และกรอกข้ อความแล้ วจัดส่งมายังบริ ษัทฯ ก่อนการประชุม
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการมอบฉันทะแบบทัว่ ไปสามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดย
สามารถ download ได้ ที่ website: http://www.gfpt.co.th/ir_shareholders_meeting.php?lang=th

การมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะมีดงั นี ้
1. นพ.สาธิต กรเณศ
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 66 ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่ 250/2 ซอยทองหล่อ 8 ถนนสุขมุ วิท 55 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
2. นายปารเมศ เหตระกูล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 55 ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่ 1/4 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
3. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์ โชค
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 54 ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่ 52/137 ทาวเวอร์ ปาร์ ค คอนโดมิเนียม ห้ อง 29บี ซอยสุขมุ วิท 3 ถนนสุขมุ วิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวข้ างต้ น เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อ
ดําเนินการแล้ ว โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริ ษัทฯ ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม เพื่อความเรี ยบร้ อยในการเตรี ยมการประชุม
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ข้ อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นมอบฉันทะ
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการ

อายุ
สัญชาติ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ประสบการณ์ การทํางาน/
ตําแหน่ งงานอื่นในปั จจุบนั
ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน หรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร
การถือหุ้นในบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
สัดส่ วนของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ข้ อพิพาททางกฎหมายที่เป็ นคดีอาญาในศาลที่
ไม่ ใช่ คดีลหุโทษ
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561

นพ.สาธิต กรเณศ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกํากับดูแลกิจการ
66 ปี
ไทย
วทบ.พบ.วุฒิบตั รศัลยกรรมทัว่ ไปและศัลยกรรมเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น14/2004
หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 31/2010
25 มิถนุ ายน 2541 – ปั จจุบนั (21 ปี )
อาจารย์และแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรรมการ บจก. เอส.วี.เค. แฟมิลี่ มาร์ ท
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครัง้
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 / 10 ครัง้
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 / 5 ครัง้
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกํากับดูแลกิจการ 2 / 2 ครัง้
ผลงานในระหว่ างดํารงตําแหน่ งกรรมการ
มี บ ทบาทสําคัญ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบในการกํ ากับ ดูแ ล
กรรมการและฝ่ ายจัดการให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้ องตามหลัก
ธรรมาภิบาล
การมีส่วนได้ ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาในครัง้ นี ้ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ
ประจําปี 2562
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562
การมีส่วนได้ เสียพิเศษในวาระพิจารณาอื่นๆ
ไม่มี
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ข้ อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นมอบฉันทะ
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการ

อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ประสบการณ์ การทํางาน/
ตําแหน่ งงานอื่นในปั จจุบนั

ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน หรือ
เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร
การถือหุ้นในบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
สัดส่ วนของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ข้ อพิพาททางกฎหมายที่เป็ นคดีอาญาในศาลที่
ไม่ ใช่ คดีลหุโทษ
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561

นายปารเมศ เหตระกูล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกํากับดูแลกิจการ
55 ปี
ไทย
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต, University of Hartford, Connecticut, USA
ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพชันสู
้ งทางด้ านการเงินและการลงทุน CFA,
the Institute of Chartered Financial Analysts, Virginia, USA
หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 43/2005
1 กรกฎาคม 2548 – ปั จจุบนั (14 ปี )
กรรมการ บจก. ดีเอ็นบรอดคาสท์
กรรมการ บจก. ประชุมช่าง
กรรมการ บจก. อะกริ ยเู นี่ยน
กรรมการ บจก. ปิ ยะดาแมนชัน่
ไม่มี
ไม่มี
50,000 หุ้น
ไม่มี
คิดเป็ น 0.004% ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
ไม่มี

เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครัง้
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 10 / 10 ครัง้
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 / 5 ครัง้
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกํากับดูแลกิจการ 2 / 2 ครัง้
ผลงานในระหว่ างดํารงตําแหน่ งกรรมการ
มีบทบาทสําคัญในฐานะกรรมการตรวจสอบในการกํากับดูแลกรรมการและฝ่ าย
จัดการให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้ องตามหลักธรรมาภิบาล
การมีส่วนได้ ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาในครัง้ นี ้ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562
การมีส่วนได้ เสียพิเศษในวาระพิจารณาอื่นๆ
ไม่มี
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ข้ อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นมอบฉันทะ
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการ

อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ประสบการณ์ การทํางาน/
ตําแหน่ งงานอื่นในปั จจุบัน
ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน หรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร
การถือหุ้นในบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
สัดส่ วนของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ข้ อพิพาททางกฎหมายที่เป็ นคดีอาญาในศาลที่
ไม่ ใช่ คดีลหุโทษ
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561

นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์ โชค
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกํากับดูแลกิจการ
54 ปี
ไทย
ปริ ญญาโทกฎหมาย University of Pennsylvania
ปริ ญญาโทกฎหมาย Southern Methodist University
ปริ ญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 78/2009
1 กรกฎาคม 2551 – ปั จจุบนั (11 ปี )
กรรมการ บจก. ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 0 / 1 ครัง้
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 10 / 10 ครัง้
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 / 5 ครัง้
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกํากับดูแลกิจการ 2 / 2 ครัง้
ผลงานในระหว่ างดํารงตําแหน่ งกรรมการ
มีบทบาทสําคัญในฐานะกรรมการตรวจสอบในการกํากับดูแลกรรมการและฝ่ าย
จัดการให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้ องตามหลักธรรมาภิบาล
การมีส่วนได้ ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาในครัง้ นี ้ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562
การมีส่วนได้ เสียพิเศษในวาระพิจารณาอื่นๆ
ไม่มี
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ขัน้ ตอนการเข้ าประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
มาด้ วยตนเอง
(บุคคลธรรมดา / นิติบคุ คล)

ผู้รับมอบฉันทะ
(บุคคลธรรมดา / นิติบคุ คล / Custodian)

โต๊ ะลงทะเบียน จุดที่ 1
ตรวจเอกสาร

โต๊ ะลงทะเบียน จุดที่ 2
ตรวจหนังสือมอบฉันทะ และตรวจเอกสาร

ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
รับอาหารว่าง
เข้ าห้ องประชุม
ประธานเปิ ดประชุม (9.30)
เริ่ มประชุมตามลําดับระเบียบวาระ
กรณีที่มีผ้ ตู ้ องการออกเสียง
“ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง”
เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตร
ลงคะแนน / สรุปผลลงคะแนน
ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนนต่อที่ประชุม
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การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
ประธานที่ประชุม หรื อบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย จะแจ้ งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้
ที่ประชุมทราบก่อนเข้ าสูว่ าระการประชุม
1. การออกเสียงลงคะแนน
1.1 การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้ วย
หรื อ งดออกเสียง โปรดยกมือขึ ้น
• หากมีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะทํา
เครื่ องหมายในช่องไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้ าหน้ าที่ได้ แจกให้ ก่อนเข้ าประชุม และส่งบัตร
ลงคะแนนดังกล่าวให้ เจ้ าหน้ าที่ ทังนี
้ ้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่สง่ บัตรลงคะแนนให้ เจ้ าหน้ าที่ออกเสียงเห็นด้ วย
• หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นด้ วยตามที่
ประธานฯ เสนอในที่ประชุมพิจารณาลงมติ
1.2 กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่มอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ ทําเครื่ องหมายในช่องเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
หรื องดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใดๆ ถูกต้ องตามหลักเกณฑ์แล้ ว บริ ษัทฯ จะนําคะแนนเสียงตามที่ผ้ ถู ือหุ้น
ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ ลว่ งหน้ า โดยบริ ษัทฯ จะไม่แจกบัตรลงคะแนนในวาระใดที่ผ้ ถู ือ
หุ้นได้ ทําเครื่ องหมายดังกล่าวไว้ แล้ วในหนังสือมอบฉันทะ
2. การนับผลการลงคะแนนเสียง
2.1 บริ ษัทฯ ใช้ ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง
2.2 นับหนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง
2.3 การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทได้ แก่

•

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา
107 (1) พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535)

•

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
(ตามมาตรา 90 วรรคสอง พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535)

•

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 107 (2) พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535)

2.4 กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนในบัตรลงคะแนนไม่ตรงตามหนังสือมอบฉันทะ บริ ษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตาม
หนังสือมอบฉันทะที่บริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกไว้ ลว่ งหน้ า
2.5 ประธานที่ประชุมหรื อบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายจะประกาศให้ ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ ้นสุดลง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แนะนําให้ ใช้ )
เขียนที่.................................................................................................
วันที่.......................... เดือน................................. พ.ศ..........................
(1) ข้ าพเจ้ า............................................................................................................... สัญชาติ....................................................
อยูบ่ ้ านเลขที่.................................................. ถนน..................................................... ตําบล/แขวง..............................................
อําเภอ/เขต..................................................... จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์............................................
(2) ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม..................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.......................................เสียง ดังนี ้
 หุ้นสามัญ........................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.............................................. เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.............................................. เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
 (1) ......................................................................................................... อายุ........................... ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่............................................ ถนน....................................... ตําบล/แขวง.............................................
อําเภอ/เขต............................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์.................................. หรื อ
 มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ .................... นายแพทย์ สาธิต กรเณศ ...... อายุ............66...........ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่.…250/2..ซอยทองหล่อ...8… ถนน……....สุขมุ วิท 55............. ตําบล/แขวง...........คลองตัน....................
อําเภอ/เขต……......วัฒนา........................ จังหวัด……….กรุงเทพฯ........... รหัสไปรษณีย์......10110................... หรื อ
 มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ ..................... นายปารเมศ เหตระกูล......... อายุ..........55.............ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่ …….…1/4…………………. ถนน .........วิภาวดีรังสิต........... ตําบล/แขวง.....................-.....................
อําเภอ/เขต……......หลักสี.่ ........................ จังหวัด…......กรุงเทพฯ............ รหัสไปรษณีย์......10210................... หรื อ
 มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ...................... นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์ โชค....... อายุ........54......... ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่..52/137 ทาวเวอร์ ปาร์ ค คอนโดมิเนียม ห้ อง 29บี.. ซอยสุขมุ วิท 3… ถนนสุขมุ วิท….. ตําบล/แขวง....-….
อําเภอ/เขต.............วัฒนา....................... จังหวัด…......กรุงเทพฯ............. รหัสไปรษณีย์......10110.........................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้ องประชุมบริ ษัทชัน้ M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนน พระราม
ที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2561
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 2: รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2561
(ระเบียบวาระนี ้เป็ นเรื่ องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)
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วาระที่ 3: พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2561
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจําปี 2562
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 แต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด หรื อ
 เห็นด้ วย

 การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ดังนี ้
1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
 เห็นด้ วย

2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
 เห็นด้ วย

3. นายแพทย์ สาธิต กรเณศ
 เห็นด้ วย


ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 7: พิจารณาแต่ งตัง้ และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2562
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้
ถูกต้ อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ ง
ประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ ……...……………………………………………
(...............................................................)
ลงชื่อ ……...……………………………………….......
(...............................................................)
ลงชื่อ ……...……………………………………….......
(...............................................................)
ลงชื่อ ……...……………………………………….......
(...............................................................)

ผู้มอบฉันทะ
ผู้รับมอบฉันทะ
ผู้รับมอบฉันทะ
ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ:
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด หรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจําต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้ องประชุมบริ ษัทชัน้ M
อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วาระที่ ………… เรื่อง …………………………………………………………………………………………………………….
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ ………… เรื่อง …………………………………………………………………………………………………………….
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ ………… เรื่อง …………………………………………………………………………………………………………….
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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ข้ อบังคับบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน) และ กฎหมำยบริ ษัทมหำชนจำกัด
เฉพำะส่ วนที่เกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรออกเสียงลงคะแนน
หมวดที่ 5: กำรประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 36 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทฯ
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามั ญเมื่อใดก็
ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มี
หุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มี
ประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 37 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการทาเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม
พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องที่จะเสนอเพื่ อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของ
คณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่พิมพ์จาหน่าย ณ ท้ องที่ อันเป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริษัทเป็ นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้ อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้น
ทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมงจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามกาหนดไว้
หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่การเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ร้ องขอ ให้ นัดประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือ นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบ
องค์ประชุม
ข้ อ 39 ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธาน
กรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ น ประธาน ถ้ าประธานไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ูถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 40 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้
ในกรณีมอบฉันทะให้ ยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกาหนดต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ประชุม
ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
้ มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจานวนหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะ (ถ้ ามี) โดยถือว่าหนึ่ง หุ้นมีหนึ่งเสียง
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้ นแต่ผ้ รู ับมอบฉันทะจะแถลงต่อ
ที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซงึ่ มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจานวนหุ้นผู้มอบฉันทะถืออยูด่ ้ วย
ข้ อ 41 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัทฯ
(ค) การทา แก้ ไข หรือ เลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัทฯ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ าจัดการ
ธุรกิจของบริ ษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ข้ อ 42 กิจการที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทา มีดงั นี ้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
(5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) ปรึกษากิจการอื่น ๆ
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แผนที่บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

ที่อยู่ : อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร : 02 473 8000 โทรสาร : 02 473 8398
รายละเอียดการเดินทาง
เส้ นทางที่ 1 : ทางด่ วนเฉลิมมหานคร
ใช้ เส้ นทางดาวคะนอง-พระรามที่ 2 เลือกลงพระรามที่ 2 ชิดซ้ ายออกทางคู่ขนาน กลับรถที่สะพานกลับรถหน้ าหมู่บ้าน
ชิชา ตรงมาจะพบโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์ เนชัน่ แนล อยูท่ างซ้ ายมือ เลยมาประมาณ 200 เมตร อาคารจีเอฟพีทีอยูท่ าง
ซ้ ายมือ
เส้ นทางที่ 2 : ถนนสาทร
มาจากถนนสาทร ข้ ามสะพานตากสิน ตรงมาเจอสี่แยกตากสิน-ราชพฤกษ์ (ไม่ต้องขึ ้นสะพาน) เลี ้ยวซ้ าย ตรงมาจน
ผ่านบิ๊กซี ดาวคะนอง แล้ วตรงมาขึ ้นสะพานข้ ามแยกชิดขวาไปทางพระรามที่ 2 ชิดซ้ ายออกทางคู่ขนาน กลับรถที่สะพานกลับรถ
หน้ าหมู่บ้านชิชา ตรงมาจะพบโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์ เนชั่นแนล อยู่ทางซ้ ายมือ เลยมาประมาณ 200 เมตร อาคาร
จีเอฟพีทีอยูท่ างซ้ ายมือ
เส้ นทางที่ 3 : เดินทางด้ วยรถไฟฟ้ า BTS
ลงสถานีรถไฟฟ้า BTS กรุ งธนบุรี หรื อวงเวียนใหญ่แล้ วสามารถต่อรถประจําทางสาย 76, 105, 169 และ 172 มาลงที่
ป้ายตลาดโอ๋เอ๋ (โพธิ์ทอง) แล้ วเดินข้ ามสะพานลอยมาที่อาคารจีเอฟพีที
ลงสถานีรถไฟฟ้า BTS ตลาดพลูแล้ วสามารถต่อรถประจําทางสาย 68, 101, 147 จากป้ายห้ างสรรพสินค้ าเดอะมอลล์
ท่าพระ มาลงที่ปา้ ยตลาดโอ๋เอ๋ (โพธิ์ทอง) แล้ วเดินข้ ามสะพานลอยมาที่อาคารจีเอฟพีที
เส้ นทางที่ 4 : เดินทางด้ วยรถประจําทาง
รถประจําทางทีผ่ า่ นอาคารจีเอฟพีที : 17, 68, 76 , 101, 105, 140, 141, 142, 147, 169, 172, 558, 529
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การใช้ QR Code สาหรับดาวน์ โหลด รายงานประจาปี 2561
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริ ษัทศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“TSD”) ในฐานะนาย
ทะเบียนหลักทรั พย์ ได้ พัฒนาระบบเพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและ
รายงานประจาปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่ น QR Code ให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเรี ยกดูข้อมูลได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้ อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2) ตามขันตอน
้
ต่อไปนี ้
สาหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ ไป)
1. เปิ ดกล้ อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกนที่ QR Code
3. หน้ าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ ้นมาด้ านบน ให้ กดที่ข้อความนัน้ เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
หมายเหตุ: กรณี ที่ไม่ มีข้อความ (Notification) บนมื อถื อ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิ เคชัน
(Application) อืน่ ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็ นต้น
สาหรับระบบ Android
1. เปิ ดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรื อ Line
ขันตอนการสแกน
้
QR Code ผ่าน Line
1.1 เข้ าไปใน Line แล้ วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
1.2 เลือก QR Code
1.3 สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หน้าว่าง

แบบขอรั บรายงานประจําปี 2561 ในแบบรู ปเล่ ม
เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ ได้ จัดทํารายงานประจํ าปี 2561 ที่มีข้อมูลตามข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาด

หลักทรัพย์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ จาก QR Code บนหนังสือเชิญประชุมที่บริ ษัทฯ ได้ แนบและได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้แล้ ว
 ขอรับรายงานประจําปี 2561 ภาษาไทย
 ขอรับรายงานประจําปี 2561 ภาษาอังกฤษ

ทังนี
้ ้ หากท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับในรู ปแบบเล่ม สามารถติดต่อมายังบริ ษัทฯ พร้ อมแจ้ งชื่อและที่อยู่
ของท่านในการรับเอกสาร เพื่อบริ ษัทฯ จะได้ จดั ส่งเอกสารให้ ทา่ นต่อไป โดยช่องทางในการติดต่อมีดงั นี ้
โทรศัพท์ : 0 2473 8000
โทรสาร : 0 2473 8398
อีเมล์

: cs@gfpt.co.th

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อ...................................................................นามสกุล......................................................................................
ที่อยู่....................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ...............................................................อีเมล์................................................................

หน้าว่าง

หน้าว่าง

หน้าว่าง

