หนังสื อเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2563

วันศุกร์ท่ี 3 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น.
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ที่ GFPT 4/2563

วันที่ 2 มีนาคม 2563

เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย:

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

รายงานประจาปี 2562 ในรูปแบบ QR Code
ข้ อมูลผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
นิยามกรรมการอิสระ บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
คาชี ้แจงวิธีการลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้ าประชุม การมอบฉันทะ
และข้ อมูลกรรมการอิสระ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ข้ อบังคับบริ ษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การใช้ QR Code สาหรับดาวน์โหลด รายงานประจาปี 2562

คณะกรรมการบริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันศุกร์ ที่
3 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้ องประชุมบริ ษัทฯ ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1

รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการบริ ษัทขอรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประจาปี 2562 ปรากฎอยู่ในรายงาน
ประจาปี ที่ได้ จัดส่งให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1: รายงาน
ประจาปี 2562 ในรูปแบบ QR Code)
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว เห็นสมควรรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประจาปี 2562
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
การลงมติ :

วาระนีไ้ ม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับ
ระยะเวลาบัญชีประจาปี ณ วันสิ ้นสุดรอบบัญชีของบริ ษัทฯ ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน
การประชุมสามัญประจาปี
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2562 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตามที่แสดงไว้ ในรายงานประจาปี (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1: รายงานประจาปี 2562 ในรู ปแบบ QR Code
หมวด “รายงานทางการเงิ น ” หน้ า 167) ซึ่ ง ได้ ผ่ า นการตรวจสอบและรั บ รองจากผู้ส อบบัญ ชี
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รับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วและได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อม
กับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2562 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5369 ในนาม บริ ษั ท ส านัก งาน เอ เอ็ ม ซี จ ากัด (AMC) และได้ ผ่ า นการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
การลงมติ :

วาระนีต้ อ้ งผ่านมติ อนุมตั ิ ดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่เกินร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังหักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงิน
ปั นผลจะขึน้ อยู่กับกระแสเงิ นสด สภาพคล่อง แผนการลงทุนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมทัง้
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ในปี 2562 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 318,308,823.37 บาท หรื อ กาไร
ต่อหุ้นเท่ากับ 0.25 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะ
จ่ายเงินปั นผลได้ และเมื่อพิจารณาถึงแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยแล้ ว
เห็นว่าบริ ษัทฯ สมควรที่จะจ่ายเงิ นปั นผลเป็ นเงิ นสดให้ กับ ผู้ถื อหุ้น สามัญ จากผลการดาเนิ น งาน
ประจาปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจานวน 250,764,200 บาท
คิดเป็ นร้ อยละ 78.78 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่ สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดปี 2562 ซึง่ ผู้
ได้ รับเงินปั นผลจะต้ องถูกหักภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย
ข้ อมูลเปรียบเทียบ อัตราการจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2561 - 2562
การจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน
เงินปั นผล (บาท/หุ้น)
จานวนเงินปั นผลจ่าย (บาท)
ราคาหุ้น ณ 14 ก.พ. 2562 และ14 ก.พ. 2563
อัตราส่ วนเงินปั นผลตอบแทน (%)
กาไรสุทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้ านบาท)
อัตราส่ วนการจ่ ายเงินปั นผล (%) งบเฉพาะกิจการ
กาไรสุทธิ งบการเงินรวมบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (ล้ านบาท)
อัตราส่ วนการจ่ ายเงินปั นผล (%) งบรวม

2561

2562

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

0.20
250,764,200
11.50
1.74%
318.31
78.78%
1,195.45
20.98%

บริ ษัทฯ กาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ รับเงินปั นผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 (Record Date) และกาหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 23 เมษายน 2563
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ทัง้ นี ้ สิ ทธิ ในการรับเงิ นปันผลดังกล่าวยังมี ความไม่ แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมตั ิ จากที ่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563

เนื่ อ งจาก บริ ษั ท ฯ ได้ จัด สรรสารองตามกฎหมายจานวนรวม 140,000,000.00 บาท หรื อ คิดเป็ น
ร้ อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจานวนที่ต้องสารองไว้ ตามกฎหมายและข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ แล้ ว จึงไม่มีการจัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมายจากผลการดาเนินงานปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นให้ พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงิน
ปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท
การลงมติ :

วาระนีต้ อ้ งผ่านมติ อนุมตั ิ ดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจาปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 19 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการพ้ น
จากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึง่ ในสาม
ในปี 2563 มีกรรมการที่ จะพ้ นจากตาแหน่งตามวาระตามอัตราหนึ่งในสามของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมด มีจานวน 3 ท่าน ได้ แก่ 1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม 2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ ชัย และ
3) นายปารเมศ เหตระกูล
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ า
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เมื่อพ้ นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
แล้ ว พบว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ มายังบริ ษัทฯ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้
เสีย) ได้ ดาเนินการพิ จารณาคุณสมบัติของกรรมการบริ ษัทและกรรมการอิสระตามกระบวนการ
สรรหา โดยได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่การดาเนินงานของบริ ษัทฯ ตาม
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ความเชี่ ยวชาญแล้ ว คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิ จการ ซึ่งไม่มี
กรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียในวาระนี ้ ได้ เสนอให้ พิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกจากตาแหน่งตาม
วาระทัง้ 3 ท่านกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ดังนี ้
1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษัท อีกวาระหนึง่
2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษัท อีกวาระหนึง่
3) นายปารเมศ เหตระกูล
กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่
เนื่องด้ วยสภาวะการณ์ในปั จจุบนั ไม่สามารถหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในตาแหน่งกรรมการอิสระ
ที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของบริ ษัทฯ มาทดแทนได้ จึงมีความจาเป็ นที่
จะต้ องเสนอให้ นายปารเมศ เหตระกูล ซึ่งดารงตาแหน่งกรรมการอิสระในบริ ษัทฯ เกิ นกว่า 9 ปี
ต่อเนื่องกันกลับเข้ าดารงตาแหน่ง (นับระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งมาแล้ ว 15 ปี ซึ่งหากได้ รับอนุมตั ิ
แต่งตังให้
้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งในคราวนี ้อีก 3 ปี จะเท่ากับ 18 ปี ) เนื่องจากนายปารเมศ เหตระกูล
มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการเงินเพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความเชื่อถือได้
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ของงบการเงิ น มี ค วามเข้ าใจในธุ ร กิ จ และสามารถท างานร่ ว มกั บ คณะกรรมการได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีคณ
ุ สมบัติและทักษะที่จาเป็ นของคณะกรรมการ

โดยมีรายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้ อมูลของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตัง้ ทดแทน
กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษั ท (ซึ่ ง ไม่ ร วมกรรมการผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ) ได้ พิ จ ารณาตามความเห็ น ของ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการที่ได้ กลัน่ กรองแล้ วเห็นว่า บุคคลทัง้
3 ท่าน เป็ นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย ข้ อบังคับบริ ษัทฯ และนิยาม
กรรมการอิสระ (สาหรับกรรมการอิสระ: สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3) โดยกรรมการอิสระที่ได้ เสนอให้ กลับเข้ า
ด ารงต าแหน่ง ยังคงสามารถปฏิ บัติห น้ าที่ และให้ ความเห็ น ได้ อ ย่างเป็ นอิ สระ 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 นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากวาระทัง้ 3
ท่ า น กลับ เข้ า ด ารงต าแหน่ ง กรรมการต่ อ อี ก วาระหนึ่ ง ตามที่ ค ณะกรรมการสรรหา พิ จ ารณา
ค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการเสนอ ดังนี ้
1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษัท อีกวาระหนึง่
2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษัท อีกวาระหนึง่
3) นายปารเมศ เหตระกูล
กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่
การลงมติ :

วาระนีต้ อ้ งผ่านมติ อนุมตั ิ ดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิ จการ และคณะกรรมการบริ ษัทได้
กาหนดหลักเกณฑ์ ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทฯ โดยคานึงถึงผลงานโดยรวมของ
บริ ษัทฯ ขนาดธุรกิจ กาไรสุทธิ ของบริ ษัทฯ การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาไรของ
บริ ษัทฯ ภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่างๆ และเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และมีการทบทวน
ทุกปี
ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา พิ จ ารณาค่าตอบแทน และก ากับ ดูแ ลกิ จ การได้ พิ จารณาตาม
หลักเกณฑ์และความเหมาะสมประการต่างๆ และได้ เปรี ยบเทียบกับรายงานการสารวจค่าตอบแทน
กรรมการ ประจาปี 2561 จัดทาโดยสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็นสมควรให้ คงไว้
ในอัตราเดิม ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
ปี 2562
ปี 2563 (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) โบนัสประจาปี
1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน
3) ค่ าตอบแทนที่ไม่ ใช่ ตัวเงิน
ไม่มี
ไม่มี
เปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ : ทัง้ นี ้ให้กรรมการซึ่ งเป็ นลูกจ้างของบริ ษัทฯ คงได้รับค่าตอบแทนรายเดื อนและโบนัสประจาปี ตามอัตราที ่กล่าวมาข้ างต้นนอกเหนื อจาก
ค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั ในฐานะลูกจ้างของบริ ษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
กากับดูแลกิจการ โดยคานึงถึงความเหมาะสมในด้ านต่างๆ แล้ ว เห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ตามที่เสนอ
การลงมติ :

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

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จากัด พ.ศ.2535 และข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 42(5) ซึง่
กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ของ
บริ ษั ท ฯ ทุ ก ปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และการกาหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2563 แล้ วเห็นว่า บริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด (AMC) เป็ น
หน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบคุ ลากรที่เพียงพอ มีความรู้ ความสามารถ นอกจากนี ้ได้
พิจารณาจานวนเงินค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2563 ซึง่ มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้
ให้ ความเห็นเสนอแนะต่อ คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี จากบริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด (AMC) เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจานวน 5 บริ ษัทประจาปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี ้
1) นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมาแล้ วเป็ นระยะเวลา 2 ปี
ตังแต่
้ ปี 2561)
2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664
(ไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย)
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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 กัดสานักงานสอบ
บัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยทัง้ 5 บริ ษัท และบริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศ
ไทย) จากัด (บริ ษัทร่ วม) แต่ไม่ได้ เป็ นผู้สอบบัญชีของ บริ ษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศ
ไทย) จากัด (บริ ษัทร่วม) เนือ่ งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์ วิสเซส (ประเทศ
ไทย) เป็ นบริ ษัทในต่างประเทศ และมีสดั ส่ว นการถื อหุ้น 51% ซึ่งมีเงื่ อนไขในการพิจารณา
คัดเลือกผู้สอบบัญชีให้ เป็ นผู้สอบบัญชีเดียวกัน
ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ มีความเชื่ อมั่นในมาตรฐานการทางานของผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท แมคคีย์ ฟู้ด
เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด ที่ผา่ นเกณฑ์การคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากกลุม่ บริ ษัทแล้ ว ว่าจะ
สามารถจัดทางบการเงินของ บริ ษัทฯ ได้ ถกู ต้ อง เสร็ จทันตามกาหนดเวลา
2) พิจารณากาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย จานวน 5 บริ ษัทประจาปี 2563 เป็ น
จานวนเงินรวม 3,630,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2562 (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มและ
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ตา่ งจังหวัด) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีบริ ษัทฯ
ค่าสอบบัญชีบริ ษัทย่อย (5 บริ ษัท)
ค่าบริ การอื่นๆ (Non-Audit Fee)
รวมค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
เปลี่ยนแปลง (%)

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

ปี 2563
(ปี ที่เสนอ)
1,200,000.2,430,000.3,630,000.-

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาตามความเห็นและข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ พิจารณา
กลัน่ กรองอย่างเหมาะสมแล้ ว และเห็นว่า บริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด (AMC) เป็ นหน่วยงานที่
มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบคุ ลากรที่เพียงพอ มีความรู้ ความสามารถ และค่าตอบแทนมีความ
เหมาะสมแล้ ว จึ ง เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารแต่ง ตัง้ ให้ นายนริ ศ
เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 หรื อ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 4664 จากบริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด (AMC) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และ
บริ ษั ท ย่อ ยจ านวน 5 บริ ษั ท ประจ าปี 2563 และอนุมัติ ค่า สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อย
ประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงินรวม 3,630,000 บาท ตามที่เสนอ
การลงมติ :

วาระนีต้ อ้ งผ่านมติ อนุมตั ิ ดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ระเบียบวาระที่ 7

ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ทังนี
้ ้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้ าประชุมด้ วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นหรื อกรรมการอิสระของ
บริ ษัทฯ ตามรายชื่อกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ที่ระบุไว้ ในคาชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4) เป็ นผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วม
ประชุมแทนได้ โดยการกรอกข้ อความและลงลายมือชื่ อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมาพร้ อมกันนี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5) และ
ประธานกรรมการมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่รับลงทะเบียนเป็ นผู้รับหนังสือมอบฉันทะแทน
บริ ษัทฯ จะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนตังแต่
้ เวลา 7.30 น. และเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะในการลงทะเบียนให้ รวดเร็ วยิ่งขึ ้น โปรดนาเอกสารและหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่สง่ มาด้ วย 4 และ 5 (ถ้ ามี) มา
แสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง
หรื อไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข และบริ ษัทฯ จะดาเนินการประชุมตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ และกฎหมายบริ ษัทมหาชนตามรายละเอียดใน
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6
หากท่านมีคาถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นหรื อระเบียบวาระการประชุมที่นาเสนอครัง้ นี ้ สามารถจัดส่งคาถามล่วงหน้ 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 จากัด (มหาชน)

(นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม)
ประธานกรรมการบริ ษัท
หมายเหตุ

1. บริ ษัทฯ ได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 และผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563
(Record Date) ทัง้ นี ้ สิ ทธิ ในการรับเงิ นปันผลดังกล่าวยังมี ความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมตั ิ จากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2563
2. บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ของบริ ษัทฯ ฉบับนี ้ พร้ อมทังเอกสารประกอบการประชุ
้
มและแบบฟอร์ ม
หนังสือมอบฉันทะไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (http://www.gfpt.co.th/ir_shareholders_meeting.php?lang=th)
ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นต้ องการมอบฉันทะแบบทั่วไปสามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ ในกรณี ที่ผ้ ถู ื อหุ้นเป็ นผู้ ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรั บการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
ล่วงหน้ า ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เมื่อพ้ นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ ว พบว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการ
ประชุม หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ หรื อส่งคาถามล่วงหน้ า สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 แต่อย่างใด
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ข้ อมูลผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ชื่อและชื่อสกุล
: นายแพทย์ อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้

: กรรมการบริ ษัท (กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ )

อายุ

: 68 ปี

สัญชาติ

: ไทย

การศึกษา

: แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต วุฒิบตั รจักษุแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004

ตาแหน่ งปั จจุบนั ใน GFPT

: กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโสสายงานบริ หาร

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

: 27 มกราคม 2535 - ปั จจุบนั (28 ปี )

ประสบการณ์ การทางาน
/ตาแหน่ งงานอื่นในปั จจุบัน

: บริ ษัทจดทะเบียน และบริ ษัทมหาชนจากัด
1. กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร บมจ. กรุงไทยอาหาร
นิติบคุ คลอื่น
1. กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร และรองกรรมการผู้จดั การ
บจก. จีพี บรี ดดิ ้ง
2. กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร และรองกรรมการผู้จดั การ
บจก. ฟาร์ มกรุงไทย
3. กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร และรองกรรมการผู้จดั การ
บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม
4. กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร และรองกรรมการผู้จดั การ
บจก. จีเอฟ ฟูดส์
5. กรรมการ บจก. ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์
6. กรรมการ บจก. กรุงไทยเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
7. กรรมการ บจก. ป.เจริ ญพันธ์โปรดิ๊วส
8. กรรมการ บจก. แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย)
9. กรรมการ บจก. จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)
10. กรรมการ บจก. เวชผาติ์
11. นายกสมาคม สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
12. กรรมการ กลุม่ อุตสาหกรรมอาหาร - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
13. กรรมการ สภาผู้สง่ สินค้ าทางเรื อแห่งประเทศไทย
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ข้ อมูลผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่ อ)
ความรู้ความชานาญ

: เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิ จการผลิตเนือ้ ไก่แปรรู ปเพื่อการส่งออก และมีความ
ชานาญด้ านการบริ หารจัดการ การขายและการตลาด และมีประสบการณ์ทางาน
ในอุตสาหกรรมเกษตรมากกว่า 20 ปี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ พิจารณาความ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เรื่ อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประกอบกับการใช้ เครื่ องมือช่วย
ตรวจหาคุณสมบัติ หรื อทักษะที่จาเป็ นที่ยงั ขาดอยูข่ องคณะกรรมการ (Board Skill
Matrix) และจากรายชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอาชีพในทาเนียบ IOD (IOD
Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นร่ วมกับการพิจารณา
ผลประเมิ น การปฏิ บัติ ง านในต าแหน่ ง หน้ า ที่ ก รรมการและกรรมการชุด ย่อ ย
รายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบกาหนดวาระ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณากลัน่ กรองตามลาดับ

การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2562
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ
- การประชุมคณะกรรมการบริ หาร

1 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
1 ครัง้ (100%)
9 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
9 ครัง้ (100%)
2 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
2 ครัง้ (100%)
12 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
12 ครัง้ (100%)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2562) : 4,134,080 หุ้น คิดเป็ น 0.33% ของจานวนหุ้นทังหมด
้
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ : 14 แห่ง
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ : 5 แห่ง
1) กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร บมจ. กรุงไทยอาหาร เป็ นบริ ษัทย่อย ธุรกิจจาหน่ายอาหารสัตว์
2) กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร บจก. จีพี บรี ดดิ ้ง เป็ นบริ ษัทย่อย ธุรกิจจาหน่ายลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
3) กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร บจก. ฟาร์ มกรุงไทย เป็ นบริ ษัทย่อย ธุรกิจจาหน่ายลูกไก่
4) กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม เป็ นบริ ษัทย่อย ธุรกิจจาหน่ายไก่เนื ้อ
5) กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร บจก. จีเอฟ ฟูดส์ เป็ นบริ ษัทย่อย ธุรกิจจาหน่ายลูกชิ ้นไส้ กรอก
ข้ อพิพาททางกฎหมายที่เป็ นคดีอาญาในศาลที่ไม่ ใช่ คดีลหุโทษ

: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด

: ไม่มี
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ข้ อมูลผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ชื่อและชื่อสกุล

: นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้

: กรรมการบริ ษัท (กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ )

อายุ

: 72 ปี

สัญชาติ

: ไทย

การศึกษา

: ประถมศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 17/2004

ตาแหน่ งปั จจุบันใน GFPT

: กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ หาร

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

: 27 มกราคม 2535 - ปั จจุบนั (28 ปี )

ประสบการณ์ การทางาน
/ตาแหน่ งงานอื่นในปั จจุบัน

: บริ ษัทจดทะเบียน และบริ ษัทมหาชนจากัด
1. กรรมการ และรองกรรมการผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชี-การเงิน
บมจ. กรุงไทยอาหาร
นิติบคุ คลอื่น
1. กรรมการ บจก. ฟาร์ มกรุงไทย
2. กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม
3. กรรมการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์
4. กรรมการ บจก. ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์
5. กรรมการ บจก. ป.เจริ ญพันธ์โปรดิ๊วส
6. กรรมการ บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์

ความรู้ความชานาญ

: เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิด้าน บัญชีและการเงิน การบริ หารจัดการ และมีประสบการณ์การ
ทางานในอุตสาหกรรมเกษตรมากกว่า 40 ปี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ พิจารณาความ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เรื่ อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ใน
ธุรกิ จที่เกี่ ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประกอบกับการใช้ เครื่ องมือช่วย
ตรวจหาคุณสมบัติ หรื อทักษะที่จาเป็ นที่ยงั ขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill
Matrix) และจากรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอาชี พในทาเนียบ IOD (IOD
Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นร่ วมกับการพิจารณา
ผลประเมิ น การปฏิ บัติ ง านในต าแหน่ ง หน้ าที่ ก รรมการและกรรมการชุ ด ย่ อ ย
รายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบกาหนดวาระ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณากลัน่ กรองตามลาดับ
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ข้ อมูลผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่ อ)
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2562
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
- การประชุมคณะกรรมการบริ หาร

1 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
1 ครัง้ (100%)
9 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
9 ครัง้ (100%)
12 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
12 ครัง้ (100%)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2562) : 2,550,400 หุ้น คิดเป็ น 0.20% ของจานวนหุ้นทังหมด
้
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ : 7 แห่ง
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ : 4 แห่ง
1) กรรมการ และรองกรรมการผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชี-การเงิน
บมจ. กรุงไทยอาหารสัตว์ เป็ นบริ ษัทย่อย จาหน่ายอาหารสัตว์
2) กรรมการ บจก. ฟาร์ มกรุงไทย เป็ นบริ ษัทย่อย จาหน่ายลูกไก่
3) กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส ฟาร์ ม เป็ นบริ ษัทย่อย จาหน่ายไก่เนื ้อ
4) กรรมการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์ เป็ นบริ ษัทย่อย จาหน่ายลูกชิ ้นไส้ กรอก
ข้ อพิพาททางกฎหมายที่เป็ นคดีอาญาในศาลที่ไม่ ใช่ คดีลหุโทษ

: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด

: ไม่มี
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ข้ อมูลผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ชื่อและชื่อสกุล

: นายปารเมศ เหตระกูล

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้

: กรรมการอิสระ (กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ )

อายุ

: 56 ปี

สัญชาติ

: ไทย

การศึกษา

: 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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 43/2005

ตาแหน่ งปั จจุบนั ใน GFPT

: กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

: 1 กรกฎาคม 2548 - ปั จจุบนั (15 ปี )

ประสบการณ์ การทางาน
/ตาแหน่ งงานอื่นในปั จจุบัน

:

ความรู้ความชานาญ

: เป็ น ผู้ท รงคุณ วุฒิ ด้ า นการเงิ น และมี ป ระสบการณ์ ด้ า นการเงิ น เพี ย งพอที่ จ ะ
สามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความเชื่อถือได้ ของงบการเงิน

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ พิจารณาความ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เรื่ อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประกอบกับการใช้ เครื่ องมือช่วย
ตรวจหาคุณสมบัติ หรื อทักษะที่จาเป็ นที่ยงั ขาดอยูข่ องคณะกรรมการ (Board Skill
Matrix) และจากรายชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอาชีพในทาเนียบ IOD (IOD
Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นร่ วมกับการพิจารณา
ผลประเมิ น การปฏิ บัติ ง านในต าแหน่ ง หน้ า ที่ ก รรมการและกรรมการชุด ย่อ ย
รายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบกาหนดวาระ และเนื่องจากในสภาวะปั จจุบนั ไม่
สามารถหาใครที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษัทฯ มาทดแทนได้ จึงมีความจาเป็ นที่
ต้ องเสนอบุคคลที่ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกันกลับเข้ า
ดารงตาแหน่ง และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณากลัน่ กรองตามลาดับ

บริ ษัทจดทะเบียน และบริ ษัทมหาชนจากัด
-ไม่มีนิติบคุ คลอื่น
1. กรรมการ บจก. ดีเอ็นบรอดคาสท์
2. กรรมการ บจก. ประชุมช่าง
3. กรรมการ บจก. อะกริ ยเู นี่ยน
4. กรรมการ บจก. ปิ ยะดาแมนชัน่
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ข้ อมูลผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่ อ)
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2562
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
- การประชุมคณะกรรมการตรวบสอบ
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ

1 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
1 ครัง้ (100%)
8 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
9 ครัง้ (88.88%)
4 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
4 ครัง้ (100%)
2 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
2 ครัง้ (100%)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2562) : 50,000 หุ้น คิดเป็ น 0.004% ของจานวนหุ้นทังหมด
้
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ : 4 แห่ง
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ข้ อพิพาททางกฎหมายที่เป็ นคดีอาญาในศาลที่ไม่ ใช่ คดีลหุโทษ

: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด

: 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 รับการเสนอชื่อดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ)
ไม่ มี
(1) การมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต กับผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ เป็ น
(2) การเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมในการบริ หาร พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้ รับ
เงินเดือนประจา
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 พิจารณาความเหมาะสมของการกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของ
บริ ษัทฯ ต้ องมีคณ
ุ สมบัตติ ามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน 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 คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งกับบริ ษัทฯ ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนได้ รับการแต่งตัง้ 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
ของรายการที่เกี่ ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน โดยให้ นั บรวมภาระหนี ท้ ี่เกิ ดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อ นวัน ที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้ วย
5. ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งกับบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้น ที่มีนยั
(ถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย) ผู้มีอานาจควบคุม 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 นที่ปรึกษากฎหมาย 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 รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยใน
ห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของ
จานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่ งขันที่มีนัยกับกิจการของ
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 จงวิธีกำรลงทะเบียนและกำรแสดงเอกสำรก่ อนเข้ ำประชุม
กำรมอบฉันทะและข้ อมูลกรรมกำรอิสระ วิธีกำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง
สำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2563
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)
วันที่ 3 เมษำยน 2563
กำรลงทะเบียนและกำรแสดงเอกสำรก่ อนเข้ ำประชุม
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
เอกสำรที่ใช้ ในกำรลงทะเบียนก่ อนเข้ ำประชุม (แล้ วแต่ กรณี)
1. ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดำ
1.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ซ่ึงปรากฏรู ปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน
บัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
1.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะ (แนะนาให้ ใช้ แบบ ข.) ซึง่ ได้ กรอกข้ อความอย่างถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
และผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
(2) สาเนาเอกสารของผู้มอบฉันทะที่สว่ นราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1 และผู้มอบฉันทะได้ ลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้ อง
(3) เอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่สว่ นราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1
2. ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นนิติบุคคล
2.1 กรณีผ้ มู ีอานาจลงนามของนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
(1) เอกสารของผู้มีอานาจลงนามแทนที่สว่ นราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1
(2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมทะเบียนการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ หรื อ
ส่วนราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบคุ คลนันตั
้ งอยู
้ ่ หรื อ เจ้ าหน้ าที่ของนิติบคุ คลนันซึ
้ ง่ ออกมาไม่เกิน 1 ปี โดย
ต้ องมีรายละเอียด ชื่อนิติบคุ คล ผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันหรื อกระทาการแทนนิติบคุ คล เงื่อนไขหรื อข้ อจากัดใน
การลงลายมือชื่อ ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ เป็ นต้ น และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามแทนนิติ
บุคคล
2.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คลมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะ (แนะนาให้ ใช้ แบบ ข.) ซึ่งได้ กรอกข้ อความอย่างถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
(ผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลพร้ อมประทับตราสาคัญ [ถ้ ามี]) และ ผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20
บาท
(2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมทะเบียนการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ หรื อ
ส่วนราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบคุ คลนันตั
้ งอยู
้ ่ หรื อเจ้ าหน้ าที่ของนิติบคุ คลนัน้ ซึง่ ออกมาไม่เกิน 1 ปี โดย
ต้ องมีรายละเอียด ชื่อนิติบคุ คล ผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันหรื อกระทาการแทนนิติบคุ คล เงื่อนไขหรื อข้ อจากัดใน
การลงลายมือชื่อ ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ เป็ นต้ น และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามแทนนิติ
หน้ า 1 / 8
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บุคคล และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่า ผู้แทนนิติบคุ คลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติ
บุคคลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
(3) สาเนาเอกสารผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลที่สว่ นราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1 และลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ 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 (ผู้มีอานาจลงนาม
ของนิติบคุ คลพร้ อมประทับตราสาคัญ [ถ้ ามี]) และ ผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
(2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลง
นามแทนนิติบคุ คล และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทา
การแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
(3) สาเนาเอกสารผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลที่สว่ นราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1 และลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
(4) หนังสือยืนยันการได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
(5) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี
และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลของ Custodian หรื อผู้รับมอบอานาจ
(กรณีมีหนังสือมอบอานาจกาหนดให้ ผ้ รู ับมอบอานาจลงนามรับรองสาเนาเอกสารดังกล่าวได้ )
(6) สาเนาเอกสารผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลของ Custodian ที่สว่ นราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1
และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลของ Custodian
(7) เอกสารผู้รับมอบฉันทะที่สว่ นราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1
(8) ในกรณีที่เอกสารต้ นฉบับไม่ได้ เป็ นภาษาอังกฤษ เอกสารนันจะต้
้ องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษพร้ อมรับรอง Notary
Public เพื่อยืนยันความถูกต้ อง
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กำรมอบฉันทะและข้ อมูลกรรมกำรอิสระ
หนังสือมอบฉันทะ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทาหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กาหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึง่ ได้ กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้ แก่
1. แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทัว่ ไป ซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายและไม่ซบั ซ้ อน
2. แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมแทน หรื อกรรมการอิสระ
ของบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะ
เพียงแบบเดียว ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ขอแนะนาให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5) 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

กำรมอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะมีดงั นี ้
1. นพ.สำธิต กรเณศ
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่ 250/2 ซอยทองหล่อ 8 ถนนสุขมุ วิท 55 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
2. นำยปำรเมศ เหตระกูล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 56 ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่ 1/4 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
3. นำยธนำธิป พิเชษฐวณิชย์ โชค
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 55 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
ดาเนินการแล้ ว โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริ ษัทฯ ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม เพื่อความเรี ยบร้ อยในการเตรี ยมการประชุม
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ข้ อมูลของกรรมกำรที่บริษัทเสนอชื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นมอบฉันทะ
ชื่อ – นำมสกุล
ประเภทกรรมกำร

อำยุ
สัญชำติ
กำรศึกษำ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน/
ตำแหน่ งงำนอื่นในปั จจุบนั
ตำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่ งในกิจกำรที่แข่ งขัน หรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเกี่ยวกับกำรเกษตร
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัว
สัดส่ วนของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ข้ อพิพำททำงกฎหมำยที่เป็ นคดีอำญำในศำลที่
ไม่ ใช่ คดีลหุโทษ
กำรเข้ ำร่ วมประชุมในปี 2562

ผลงำนในระหว่ ำงดำรงตำแหน่ งกรรมกำร

กำรมีส่วนได้ ส่วนเสียในวำระที่พิจำรณำในครัง้ นี ้
กำรมีส่วนได้ เสียพิเศษในวำระพิจำรณำอื่นๆ

นพ.สำธิต กรเณศ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ
67 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 (22 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 9 / 9 ครัง้
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครัง้
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ 2 / 2 ครัง้
มี บ ทบาทสาคัญ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบในการก ากับ ดูแ ล
กรรมการและฝ่ ายจัดการให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้ องตามหลัก
ธรรมาภิบาล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
ไม่มี
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ข้ อมูลของกรรมกำรที่บริษัทเสนอชื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นมอบฉันทะ
ชื่อ – นำมสกุล
ประเภทกรรมกำร

อำยุ
สัญชำติ
กำรศึกษำ

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน/
ตำแหน่ งงำนอื่นในปั จจุบนั

ตำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่ งในกิจกำรที่แข่ งขัน หรือ
เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจเกี่ยวกับกำรเกษตร
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัว
สัดส่ วนของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ข้ อพิพำททำงกฎหมำยที่เป็ นคดีอำญำในศำลที่
ไม่ ใช่ คดีลหุโทษ
กำรเข้ ำร่ วมประชุมในปี 2562

ผลงำนในระหว่ ำงดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
กำรมีส่วนได้ ส่วนเสียในวำระที่พิจำรณำในครัง้ นี ้
กำรมีส่วนได้ เสียพิเศษในวำระพิจำรณำอื่นๆ

นำยปำรเมศ เหตระกูล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ
56 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 (15 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% ของจานวนหุ้นทังหมด
้
ไม่มี
เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครัง้
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 8 / 9 ครัง้
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครัง้
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ 2 / 2 ครัง้
มีบทบาทสาคัญในฐานะกรรมการตรวจสอบในการกากับดูแลกรรมการและฝ่ าย
จัดการให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้ องตามหลักธรรมาภิบาล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ
ประจาปี 2563
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ข้ อมูลของกรรมกำรที่บริษัทเสนอชื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นมอบฉันทะ
ชื่อ – นำมสกุล
ประเภทกรรมกำร

อำยุ
สัญชำติ
กำรศึกษำ

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน/
ตำแหน่ งงำนอื่นในปั จจุบัน
ตำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่ งในกิจกำรที่แข่ งขัน หรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเกี่ยวกับกำรเกษตร
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัว
สัดส่ วนของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ข้ อพิพำททำงกฎหมำยที่เป็ นคดีอำญำในศำลที่
ไม่ ใช่ คดีลหุโทษ
กำรเข้ ำร่ วมประชุมในปี 2562

นำยธนำธิป พิเชษฐวณิชย์ โชค
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ
55 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 (12 ปี )
กรรมการ บจก. ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครัง้
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 7 / 9 ครัง้
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 / 4 ครัง้
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ 2 / 2 ครัง้
ผลงำนในระหว่ ำงดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
มีบทบาทสาคัญในฐานะกรรมการตรวจสอบในการกากับดูแลกรรมการและฝ่ าย
จัดการให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้ องตามหลักธรรมาภิบาล
กำรมีส่วนได้ ส่วนเสียในวำระที่พิจำรณำในครัง้ นี ้ วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
กำรมีส่วนได้ เสียพิเศษในวำระพิจำรณำอื่นๆ
ไม่มี
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ขัน้ ตอนกำรเข้ ำประชุมใหญ่ สำมัญผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (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 มประชุมตามลาดับระเบียบวาระ
กรณีที่มีผ้ ตู ้ องการออกเสียง
“ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง”

ในวาระนัน้ ๆ ให้ ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน
เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตร
ลงคะแนน / สรุปผลลงคะแนน

ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนนต่อที่ประชุม
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กำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง
ประธานที่ประชุม หรื อบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย จะแจ้ งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้
ที่ประชุมทราบก่อนเข้ าสูว่ าระการประชุม
1. กำรออกเสียงลงคะแนน
1.1 การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุม จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้ วย
หรื อ งดออกเสียง โปรดยกมือขึ ้น
• หากมีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะทา
เครื่ องหมายในช่องไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้ าหน้ าที่ได้ แ จกให้ 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 ทาเครื่ องหมายในช่องเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
หรื องดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใดๆ ถูกต้ องตามหลักเกณฑ์แล้ ว บริ ษัทฯ จะนาคะแนนเสียงตามที่ผ้ ถู ือหุ้น
ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ ลว่ งหน้ า โดยบริ ษัทฯ จะไม่แจกบัตรลงคะแนนในวาระใดที่ผ้ ถู ือ
หุ้นได้ ทาเครื่ องหมายดังกล่าวไว้ แล้ วในหนังสือมอบฉันทะ
2. กำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง
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 ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535)
• วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
(ตามมาตรา 90 วรรคสอง พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535)
• วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 107 (2) พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจากัด 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

หน้ า 8 / 8

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 | สิ่งที่สง่ มาด้ วย 5

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แนะนำให้ ใช้ )
เขียนที่.................................................................................................
วันที่.......................... เดือน................................. พ.ศ..........................
(1) ข้ าพเจ้ า............................................................................................................... สัญชาติ....................................................
อยูบ่ ้ านเลขที่.................................................. ถนน..................................................... ตาบล/แขวง..............................................
อาเภอ/เขต..................................................... จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์............................................
(2) ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม..................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.......................................เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ........................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.............................................. เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.............................................. เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) ......................................................................................................... อายุ........................... ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่............................................ ถนน....................................... ตาบล/แขวง.............................................
อาเภอ/เขต............................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์.................................. หรื อ
มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ .................... นำยแพทย์ สำธิต กรเณศ ...... อายุ............67...........ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่.…250/2..ซอยทองหล่อ...8… ถนน……....สุขมุ วิท 55............. ตาบล/แขวง...........คลองตัน....................
อาเภอ/เขต……......วัฒนา........................ จังหวัด……….กรุงเทพฯ........... รหัสไปรษณีย์......10110................... หรื อ
มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ ..................... นำยปำรเมศ เหตระกูล......... อายุ..........56.............ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่ …….…1/4…………………. ถนน .........วิภาวดีรังสิต........... ตาบล/แขวง.....................-.....................
อาเภอ/เขต……......หลักสี.่ ........................ จังหวัด…......กรุงเทพฯ............ รหัสไปรษณีย์......10210................... หรื อ
มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ...................... นำยธนำธิป พิเชษฐวณิชย์ โชค....... อายุ........55......... ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่..52/137 ทาวเวอร์ ปาร์ ค คอนโดมิเนียม ห้ อง 29บี.. ซอยสุขมุ วิท 3… ถนนสุขมุ วิท….. ตาบล/แขวง....-….
อาเภอ/เขต.............วัฒนา....................... จังหวัด…......กรุงเทพฯ............. รหัสไปรษณีย์......10110.........................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้ องประชุมบริ ษัทชัน้ M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนน พระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
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(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วำระที่ 1:

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ประจำปี 2562

(ระเบียบวาระนี ้เป็ นเรื่ องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)
วำระที่ 2:

พิจำรณำอนุมตั ิงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
วำระที่ 3:

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ ำยเงินปั นผลจำกผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2562

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
วำระที่ 4:

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระประจำปี 2563

(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

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ดังนี ้
1. นำยแพทย์ อนันต์ ศิริมงคลเกษม
เห็นด้ วย
2. นำงสมสิริ อิงโพธิ์ชัย
เห็นด้ วย
3. นำยปำรเมศ เหตระกูล
เห็นด้ วย
วำระที่ 5:

พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2563

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
วำระที่ 6:

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

พิจำรณำแต่ งตัง้ และกำหนดค่ ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

(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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(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
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ ……...…………………………………………… ผู้มอบฉันทะ
(...............................................................)
ลงชื่อ ……...………………………………………....... ผู้รับมอบฉันทะ
(...............................................................)
ลงชื่อ ……...………………………………………....... ผู้รับมอบฉันทะ
(...............................................................)
ลงชื่อ ……...………………………………………....... ผู้รับมอบฉันทะ
(...............................................................)
หมำยเหตุ:
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด หรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจำต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้ องประชุมบริ ษัทชัน้ M
อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วำระที่ ………… เรื่อง …………………………………………………………………………………………………………….
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วำระที่ ………… เรื่อง …………………………………………………………………………………………………………….
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วำระที่ ………… 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 หรือผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มี
หุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงั ้ หมดจะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ 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 นเรื่ องที่จะเสนอเพื่ 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
้ ใช่การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ร้ องขอ ให้ นัดประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือ นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าจะต้ องครบ
องค์ประชุม
ข้ อ 39 ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธาน
กรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ น ประธาน ถ้ าประธานไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึ่งมาประชุม
เลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 40 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้
ในกรณีมอบฉันทะให้ ยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกาหนดต่อประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกรรมการกาหนด 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 างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 บคุ คลอื่นเข้ 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 (มหำชน)

ที่อยู่ : อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร : 02 473 8000
รำยละเอียดกำรเดินทำง
เส้ นทำงที่ 1 : ทำงด่ วนเฉลิมมหำนคร
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 นทำงที่ 2 : ถนนสำทร
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 นทำงที่ 3 : เดินทำงด้ วยรถไฟฟ้ ำ BTS
ลงสถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่ ทางออก 2 หรื อ 4 แล้ วสามารถต่อรถประจาทางสาย 76, 105, 169 และ 172 มาลง
ที่ปา้ ยตลาดโอ๋เอ๋ (โพธิ์ทอง) แล้ วเดินข้ ามสะพานลอยมาที่อาคารจีเอฟพีที
ลงสถานี ร ถไฟฟ้ า BTS ตลาดพลู ทางออก 4 แล้ วสามารถต่ อ รถประจ าทางสาย 68, 101, 147 จากป้ า ยหน้ า
ห้ างสรรพสินค้ าเดอะมอลล์ ท่าพระ มาลงที่ปา้ ยตลาดโอ๋เอ๋ (โพธิ์ทอง) แล้ วเดินข้ ามสะพานลอยมาที่อาคารจีเอฟพีที
เส้ นทำงที่ 4 : เดินทำงด้ วยรถประจำทำง
รถประจาทางที่ผา่ นอาคารจีเอฟพีที : 17, 68, 76 , 101, 105, 140, 141, 142, 147, 169, 172, 558, 529
หมายเหตุ: เนื่องจากการจราจรหนาแน่น โปรดเผื่อเวลาเดินทางอย่างน้ อยหนึง่ ชัว่ โมง
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การใช้ QR Code สาหรับดาวน์ โหลด รายงานประจาปี 2562
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 1) 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
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แบบขอรับรายงานประจาปี 2562 ในแบบรูปเล่ ม
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ท ารายงานประจ าปี 2562 ที่ มี ข้ อ มูล ตามข้ อ ก าหนดของคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละ

ตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ จาก QR Code บนหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้ แนบและได้ จดั ส่งให้ แก่
ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้แล้ ว
 ขอรับรายงานประจาปี 2562 (Integrated Annual Report 2019) ภาษาไทย
 ขอรับรายงานประจาปี 2562 (Integrated Annual Report 2019) ภาษาอังกฤษ
 ขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ภาษาไทย
 ขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ภาษาอังกฤษ

ทังนี
้ ้ หากท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับในรูปแบบเล่ม สามารถติดต่อมายังบริ ษัทฯ พร้ อมแจ้ งชื่อและที่อยู่
ของท่านในการรับเอกสาร เพื่อบริษัทฯ จะได้ จดั ส่งเอกสารให้ ท่านต่อไป โดยช่องทางในการติดต่อมีดงั นี ้
โทรศัพท์ : 0 2473 8000
โทรสาร : 0 2473 8398
อีเมล์

: cs@gfpt.co.th

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

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