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ที่ GFPT 4/2563 
วนัท่ี 2 มีนาคม 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาด้วย: 1. รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code 
2.  ข้อมลูผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
3.  นิยามกรรมการอิสระ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
4.  ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชมุ การมอบฉนัทะ 
 และข้อมลูกรรมการอิสระ วิธีการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสยีง 
5.  หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.  
6.  ข้อบงัคบับริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
7.  แผนท่ีสถานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. การใช้ QR Code ส าหรับดาวน์โหลด รายงานประจ าปี 2562 

คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัศกุร์ที่      
3 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

ระเบียบวาระที่ 1  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล :  คณะกรรมการบริษัทขอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ปรากฎอยู่ในรายงาน
ประจ าปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: รายงาน
ประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code) 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

การลงมติ : วาระนีไ้ม่มีการลงคะแนนเสียง 

ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 
 31 ธันวาคม 2562 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล :  คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับ
ระยะเวลาบญัชีประจ าปี ณ วนัสิน้สดุรอบบญัชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี
รับอนญุาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นใน
การประชมุสามญัประจ าปี  

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2562 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code 
หมวด “รายงานทางการเงิน” หน้า 167) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชี              
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รับอนญุาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วและได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2562 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต นายนริศ เสาวลกัษณ์สกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
เลขที่ 5369 ในนาม บริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด (AMC) และได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ  

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมเ่กินร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
หลงัหกัเงินส ารองต่างๆ ทกุประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ โดยมีเง่ือนไขว่าการจ่ายเงิน
ปันผลจะขึน้อยู่กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุนของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย รวมทัง้
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 318,308,823.37 บาท หรือ ก าไร
ตอ่หุ้นเทา่กบั 0.25 บาท และไมม่ียอดขาดทนุสะสม ประกอบกบับริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะ
จ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาถึงแผนการลงทนุในโครงการตา่งๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแล้ว 
เห็นว่าบริษัทฯ สมควรที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ ถือหุ้นสามัญจากผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 250,764,200 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 78.78 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่สงูกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดปี 2562 ซึง่ผู้
ได้รับเงินปันผลจะต้องถกูหกัภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย 

ข้อมูลเปรียบเทียบ อัตราการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 - 2562 

การจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 2561 2562 

เงนิปันผล (บาท/หุ้น) 0.25 0.20 

จ านวนเงินปันผลจา่ย (บาท) 313,455,250 250,764,200 

ราคาหุ้น ณ 14 ก.พ. 2562 และ14 ก.พ. 2563 14.20 11.50 

อัตราส่วนเงนิปันผลตอบแทน (%) 1.76% 1.74% 

ก าไรสทุธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ  (ล้านบาท) 386.32 318.31 

อัตราส่วนการจ่ายเงนิปันผล (%) งบเฉพาะกิจการ 81.14% 78.78% 

ก าไรสทุธิ งบการเงินรวมบริษัทและบริษัทยอ่ย (ล้านบาท) 1,037.97 1,195.45 

อัตราส่วนการจ่ายเงนิปันผล (%) งบรวม 30.20% 20.98% 

บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัที่ 10 มีนาคม 2563 (Record Date) และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 เมษายน 2563 
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ทัง้นี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนมุติัจากที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรส ารองตามกฎหมายจ านวนรวม 140,000,000.00 บาท หรือคิดเป็น     
ร้อยละ 10.00 ของทนุจดทะเบียน ซึ่งครบตามจ านวนที่ต้องส ารองไว้ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของ 
บริษัทฯ แล้ว จึงไมม่ีการจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมายจากผลการด าเนินงานปี 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงิน
ปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท 

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจ าปี 2563 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล : ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 19 ก าหนดวา่ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการพ้น
จากต าแหนง่เป็นจ านวนหนึง่ในสาม  

ในปี 2563 มีกรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามอตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด มีจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 2) นางสมสิริ อิงโพธ์ิชัย และ       
3) นายปารเมศ เหตระกลู 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้า 
ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัที่ 30 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว
แล้ว พบวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ มายงับริษัทฯ  

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้
เสีย) ได้ด าเนินการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระตามกระบวนการ     
สรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ ตาม
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
ความเช่ียวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ซึ่งไม่มี
กรรมการผู้มีสว่นได้เสียในวาระนี ้ได้เสนอให้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหนง่ตาม
วาระทัง้ 3 ทา่นกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้

1) นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม  กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่ 
2) นางสมสริิ อิงโพธ์ิชยั กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่ 
3) นายปารเมศ เหตระกลู กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ  อีกวาระหนึง่ 

เนื่องด้วยสภาวะการณ์ในปัจจบุนั ไม่สามารถหาบคุคลที่มีความเหมาะสมในต าแหน่งกรรมการอิสระ
ที่มีความรู้และความเช่ียวชาญเก่ียวกบัอุตสาหกรรมของบริษัทฯ มาทดแทนได้ จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องเสนอให้นายปารเมศ เหตระกูล ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทฯ เกินกว่า 9 ปี
ต่อเนื่องกันกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง (นบัระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งมาแล้ว 15 ปี ซึ่งหากได้รับอนมุตัิ
แตง่ตัง้ให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่ในคราวนีอ้ีก 3 ปีจะเทา่กบั 18 ปี) เนื่องจากนายปารเมศ เหตระกลู 
มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความเช่ือถือได้
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ของงบการเงิน  มีความเข้าใจในธุรกิจ และสามารถท างานร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ รวมถึงมีคณุสมบตัิและทกัษะที่จ าเป็นของคณะกรรมการ 

โดยมีรายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้อมูลของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตัง้ทดแทน
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2   

ความเห็นคณะกรรมการ :   คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ได้กลัน่กรองแล้วเห็นวา่ บคุคลทัง้ 
3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ และนิยาม
กรรมการอิสระ (ส าหรับกรรมการอิสระ: สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยกรรมการอิสระที่ได้เสนอให้กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี ้ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทัง้ 3 ท่าน ได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมดัระวงั และ
ซื่อสตัย์สจุริต เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้น อีกทัง้ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากวาระทัง้ 3 
ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่ คณะกรรมการสรรหา พิจารณา
คา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการเสนอ ดงันี ้

1) นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่ 
2) นางสมสริิ อิงโพธ์ิชยั  กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่ 
3) นายปารเมศ เหตระกลู กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ  อีกวาระหนึง่ 

การลงมติ :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล :   คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทได้
ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยค านึงถึงผลงานโดยรวมของ
บริษัทฯ ขนาดธุรกิจ ก าไรสุทธิของบริษัทฯ การขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของ
บริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการตา่งๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั และมีการทบทวน
ทกุปี  

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการได้พิจารณาตาม
หลกัเกณฑ์และความเหมาะสมประการต่างๆ และได้เปรียบเทียบกบัรายงานการส ารวจค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2561 จดัท าโดยสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็นสมควรให้คงไว้
ในอตัราเดิม ตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี  2562 ปี 2563 (ปีที่เสนอ) 
1) ค่าตอบแทนรายเดือน   
    - ประธานกรรมการบริษัท 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 

    - กรรมการบริษัท 45,000 บาท/คน/เดือน 45,000 บาท/คน/เดือน 
2) โบนัสประจ าปี 1 เทา่ของคา่ตอบแทนรายเดือน 1 เทา่ของคา่ตอบแทนรายเดือน 
3) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงนิ ไมม่ี ไมม่ี 
เปลี่ยนแปลง  - 

หมายเหต ุ:  ทัง้นี้ให้กรรมการซ่ึงเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ คงได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจ าปีตามอตัราที่กล่าวมาข้างต้นนอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนทีไ่ด้รบัในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และ
ก ากบัดแูลกิจการ โดยค านงึถึงความเหมาะสมในด้านตา่งๆ แล้ว เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ 

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึง
มาประชมุ 

ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 42(5) ซึง่
ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการก าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2563 แล้วเห็นว่า บริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) เป็น
หน่วยงานที่มีความน่าเช่ือถือ มีผลงานดี มีบคุลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ นอกจากนีไ้ด้
พิจารณาจ านวนเงินคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2563 ซึง่มีความเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี จึงได้
ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1) พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี จากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจ านวน 5 บริษัทประจ าปี 2563 โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้
1) นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5369 หรือ 

(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี 
ตัง้แตปี่ 2561) 

2) นางสาวประภาศรี ลลีาสภุา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4664  
(ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย) 
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ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือดงักลา่ว ไมม่ีความสมัพนัธ์ และ/หรือสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ 
บริษัทร่วม บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว จึง
มีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  

ผู้สอบบญัชีที่เสนอให้มีการแต่งตัง้โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีสงักัดส านกังานสอบ
บญัชีเดียวกันกับผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยทัง้ 5 บริษัท และบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (บริษัทร่วม) แต่ไม่ได้เป็นผู้สอบบญัชีของ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (บริษัทร่วม) เนือ่งจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์วิสเซส (ประเทศ
ไทย) เป็นบริษัทในต่างประเทศ และมีสดัส่วนการถือหุ้น 51% ซึ่งมีเง่ือนไขในการพิจารณา
คดัเลอืกผู้สอบบญัชีให้เป็นผู้สอบบญัชีเดียวกนั  

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีความเช่ือมั่นในมาตรฐานการท างานของผู้ สอบบัญชีของบริษัทแมคคีย์ ฟู้ด 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั ที่ผา่นเกณฑ์การคดัเลอืกผู้สอบบญัชีจากกลุม่บริษัทแล้ว วา่จะ
สามารถจดัท างบการเงินของ บริษัทฯ ได้ถกูต้อง เสร็จทนัตามก าหนดเวลา 

2) พิจารณาก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จ านวน 5 บริษัทประจ าปี 2563 เป็น
จ านวนเงินรวม 3,630,000 บาท ซึ่งเท่ากบัค่าสอบบญัชีในปี 2562 (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและ
คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบบญัชีที่ตา่งจงัหวดั) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2562 ปี 2563 
(ปีที่เสนอ) 

คา่สอบบญัชีบริษัทฯ 1,250,000.- 1,200,000.- 
คา่สอบบญัชีบริษัทยอ่ย (5 บริษัท) 2,380,000.- 2,430,000.- 
คา่บริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) - - 

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณา
กลัน่กรองอยา่งเหมาะสมแล้ว และเห็นวา่ บริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) เป็นหน่วยงานท่ี
มีความน่าเช่ือถือ มีผลงานดี มีบคุลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทนมีความ
เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ให้  นายนริศ 
เสาวลกัษณ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 5369 หรือ นางสาวประภาศรี ลลีาสภุา ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาต เลขที่ 4664 จากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจ านวน 5 บริษัทประจ าปี 2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินรวม 3,630,000 บาท ตามที่เสนอ 

การลงมติ :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 7  ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นหรือกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ตามรายช่ือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ระบไุว้ในค าชีแ้จงวธีิการมอบฉนัทะ (สิง่ที่สง่มาด้วย 4) เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วม
ประชุมแทนได้โดยการกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะตามที่แนบมาพร้อมกันนี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และ
ประธานกรรมการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนเป็นผู้ รับหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 7.30 น. และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึน้ โปรดน าเอกสารและหลกัฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่สง่มาด้วย 4 และ 5 (ถ้ามี) มา
แสดงเพื่อลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับลงทะเบียนในกรณีท่ีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง 
หรือไม่เป็นไปตามเง่ือนไข และบริษัทฯ จะด าเนินการประชมุตามข้อบงัคบับริษัทฯ และกฎหมายบริษัทมหาชนตามรายละเอียดใน
สิง่ที่สง่มาด้วย 6 

หากทา่นมีค าถามเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นหรือระเบียบวาระการประชมุที่น าเสนอครัง้นี ้สามารถจดัสง่ค าถามลว่งหน้า
ได้ที่ cs@gfpt.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0 2473 8398 โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นระบช่ืุอที่อยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้ 

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ ตาม วนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น 

                                                                                                                        ขอแสดงความนบัถือ 
                       บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 

       
                                                   
 

      (นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม) 
                                                            ประธานกรรมการบริษัท 
 
 
หมายเหต ุ 1. บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 และผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัองัคารท่ี 10 มีนาคม 2563 

(Record Date) ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แนน่อนจนกว่าจะไดร้ับการอนมุติัจากทีป่ระชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

 2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ ฉบับนี ้พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์ม
หนงัสือมอบฉนัทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.gfpt.co.th/ir_shareholders_meeting.php?lang=th) 

  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและ
แตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

 3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท
ลว่งหน้า ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 ท่ีผ่านมา เม่ือพ้นก าหนดระยะเวลาดงักลา่วแล้ว พบว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชมุ หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการ หรือสง่ค าถามลว่งหน้า ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 แตอ่ย่างใด 

http://www.gfpt.co.th/ir/th/datafile/2563/AGM2020ProxyA_TH.pdf
http://www.gfpt.co.th/ir/th/datafile/2563/AGM2020ProxyC_TH.pdf

