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ที่ GFPT 2/2562 

21 กมุภาพนัธ์ 2562 

เร่ือง การจ่ายเงินปันผลปี 2561 และก าหนดวนัประชมุและระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562  

เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2562 
เวลา 10.00 น. ดงันี ้

1. เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.25
บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) โดยก าหนดจ่ายในวนัที่ 24 เมษายน 2562 โดยเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายจากก าไรสทุธิตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการงวดปี 2561 ซึง่ผู้ ได้รับเงินปันผลจะต้องถกูหกัภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัที่  7 มีนาคม 2562 (Record 
Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 เมษายน 2562  

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2562 

2. ก าหนดให้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหสับดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชมุ
ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  

3. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสยีงลงคะแนน ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 (Record Date)  

4. ก าหนดระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ดงันี ้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นวา่ได้มีการบนัทกึ
รายงานไว้อยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว 

ระเบียบวาระที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561   

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบและ
รับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 
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5369 ในนาม บริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด (AMC) และได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2561 เป็นเงินสดให้กับผู้ ถือหุ้น ในอัตราหุ้ นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้า
สตางค์) รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 313,455,250 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจาก
ก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดปี 2561 ซึง่ผู้ ได้รับเงินปันผลจะต้องถกูหกัภาษีเงิน
ได้หกั ณ ที่จ่าย 

บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัที่ 7 มีนาคม 2562 (Record Date) และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 เมษายน 2562 

ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนมุติัจากที่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจ าปี 2562 

ในปี 2562 กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายประสิทธ์ิ ศิริมงคล
เกษม 2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม และ 3) นายแพทย์สาธิต กรเณศ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียในกรณีนี ้ เห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ จึงมีมติเห็นสมควรให้
เสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ท่าน
กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้

1) นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ ประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่ 
2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม        กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่ 
3) นายแพทย์สาธิต กรเณศ      กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการอสิระ อีกวาระหนึง่ 

เนื่องจากเห็นวา่กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้าม 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ (ส าหรับกรรมการอิสระ) โดย
ต าแหนง่กรรมการอิสระ ซึง่สภาวะการณ์ในปัจจบุนั ไมส่ามารถหาบคุคลที่มีความเหมาะสม
ในต าแหน่งกรรมการอิสระที่มีความรู้และความเช่ียวชาญเก่ียวกบัอตุสาหกรรมของบริษัทฯ 
มาทดแทนได้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเสนอให้นายแพทย์สาธิต กรเณศ ซึ่งด ารงต าแหนง่
กรรมการอิสระในบริษัทฯ เกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกันกลับเข้าด ารงต าแหน่ง  เนื่องจาก
นายแพทย์สาธิต กรเณศ มีความรู้ ความเช่ียวชาญในด้านการบริหารจดัการ และการก ากบั
ดแูลกิจการ รวมถึงความเข้าใจในธุรกิจ และสามารถท างานร่วมกบัคณะกรรมการได้อย่างมี



 

         GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED  
                         PLANT:  209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10570, THAILAND TEL. 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 

หน้า 3 / 4 

ประสิทธิภาพ รวมถึงมีคณุสมบตัิและทกัษะที่จ าเป็นของคณะกรรมการ และยงัคงสามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่และให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ 

นอกจากนี ้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทัง้ 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ มีความระมดัระวงั และซื่อสตัย์สจุริต เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น อีกทัง้ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มี
ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ  

ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 
2562 ในอัตราเดิม ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 โดยค านึงถึง
ความเหมาะสมประการตา่งๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2561  ปี 2562 (ปีที่เสนอ) 
1) ค่าตอบแทนรายเดือน   
    - ประธานกรรมการบริษัท 50,000 บาท/คน/เดือน 50,000 บาท/คน/เดือน 
    - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 50,000 บาท/คน/เดือน 50,000 บาท/คน/เดือน 
    - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 45,000 บาท/คน/เดือน 45,000 บาท/คน/เดือน 
    - กรรมการบริษัท 45,000 บาท/คน/เดือน 45,000 บาท/คน/เดือน 
2) โบนัสประจ าปี ปีละ 1 เทา่ 

ของคา่ตอบแทนรายเดือน 
ปีละ 1 เทา่ 

ของคา่ตอบแทนรายเดือน 
3) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงนิ – ไมม่ี – – ไมม่ี – 

ทัง้นีใ้ห้กรรมการซึง่เป็นลกูจ้างของบริษัทฯ คงได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจ าปี
ตามอตัราที่กลา่วมาข้างต้นนอกเหนือจากคา่ตอบแทนที่ได้รับในฐานะลกูจ้างของบริษัทฯ 

ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน 
เอ เอ็ม ซี จ ากัด (AMC) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ สอบบัญชีของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย จ านวน 5 บริษัทประจ าปี 2562 โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้
1) นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่5369 หรือ 

(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี 
ตัง้แตปี่ 2561) 

2) นางสาวประภาศรี ลลีาสภุา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่4664  
 (ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย) 
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และเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยจ านวน 5 บริษัทประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินรวม 3,630,000 บาท ซึ่ง     
เท่ากบัค่าสอบบญัชีในปี 2561 (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางใน
การตรวจสอบบญัชีที่ตา่งจงัหวดั) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2561 
 

ปี 2562 
(ปีที่เสนอ) 

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

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

ระเบียบวาระที่ 8   ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี) 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 และเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการ
เลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้า ตัง้แตว่นัท่ี 27 กนัยายน 2561 ถึง วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 ที่ผา่นมา เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลา
ดงักลา่วแล้ว พบว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุ หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ หรือสง่ค าถามลว่งหน้า 
ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 แตอ่ยา่งใด 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือขอข้อมลูเพิ่มเติมในเร่ืองที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมข้างต้นและ/
หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นอื่นใด สามารถสง่ค าถามและข้อคิดเห็นเป็นการลว่งหน้ามายงับริษัทฯ หรือสง่เป็นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์
ได้ที่ cs@gfpt.co.th หรือติดตอ่เลขานกุารบริษัท ได้ที่ 02 473 8000 โทรสาร 02 473 8398 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม) 
ประธานกรรมการบริหาร 
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