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ที่ GFPT 3/2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่ อง

การจ่ายเงินปั นผลปี 2563 และกาหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอแจ้ งมติคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 10.00 น. ดังนี ้
1. เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.20
บาท (ยี่สบิ สตางค์) โดยกาหนดจ่ายในวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยเงินปั นผลดังกล่าวจะจ่ายจากกาไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการงวดปี 2563 ซึง่ ผู้ได้ รับเงินปั นผลจะต้ องถูกหักภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย
ในการนี ้ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 (Record
Date) และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 29 เมษายน 2564
ทั้ง นี ้ สิ ท ธิ ใ นการรับ เงิ น ปั น ผลดังกล่ าวยังมี ความไม่ แ น่ นอนจนกว่ าจะได้รับ การอนุมัติจ ากที ่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564
2. กาหนดให้ จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ในรู ปแบบ
การประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรู ปแบบเดียวเท่ านัน้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดเกี่ยวกับ
การจัด ประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทัง้ นี ้ ส าหรั บ รายละเอี ย ดของขัน้ ตอนการใช้ ง านระบบการประชุม ผ่ า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์นนั ้ บริ ษัทฯ จะแจ้ งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ต่อไป
3. กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 (Record Date)
4. กาหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1

รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

มีมติเห็นสมควรให้ รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ ประจาปี 2563 ให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรั บปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

มีมติเห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2563 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบและ
รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
5369 ในนาม บริ ษั ท สานัก งาน เอ เอ็ ม ซี จ ากัด (AMC) และได้ ผ่า นการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
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ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

มีมติเห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงิ นปั นผลจากผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2563 เป็ นเงินสดให้ กบั ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สบิ สตางค์)
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจานวน 250,764,200 บาท โดยบริ ษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดปี 2563 ซึง่ ผู้ได้ รับเงินปั นผลจะต้ องถูกหักภาษี เงินได้ หกั ณ
ที่จ่าย
บริ ษัทฯ กาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปั นผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 (Record Date) และ
กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 29 เมษายน 2564
ทัง้ นี ้ สิ ทธิ ในการรับเงิ นปันผลดังกล่าวยังมี ความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมตั ิ จากที ่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจาปี 2564
ในปี 2564 กรรมการที่ ต้ องออกตามวาระมี จ านวน 3 ท่ า น ได้ แก่ 1) นายธนาธิ ป
พิเชษฐวณิชย์โชค 2) นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม และ 3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ซึ่ ง ไม่ ร วมกรรมการผู้มี ส่ว นได้ เ สี ย ในกรณี นี ้ เห็ น ชอบกับ ข้ อ เสนอของ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ จึงมีมติเห็นสมควรให้
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังกรรมการที
้
่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน
กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ดังนี ้
1) นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่
2) นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่
3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่
เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ข้ อ บัง คับ บริ ษัทฯ และนิ ย ามกรรมการอิ สระ (สาหรั บ กรรมการอิสระ) โดย
ตาแหน่งกรรมการอิสระ ซึง่ สภาวะการณ์ในปั จจุบนั ไม่สามารถหาบุคคลที่มีความเหมาะสม
ในตาแหน่งกรรมการอิสระที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของบริ ษัทฯ
มาทดแทนได้ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องเสนอให้ นายธนาธิ ป พิเชษฐวณิ ชย์โชค ซึ่งดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระในบริ ษัทฯ เกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกันกลับเข้ าดารงตาแหน่ง เนื่องจาก
นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในด้ านกฎหมาย รวมถึงมีความ
เข้ าใจในธุรกิจ และสามารถทางานร่ วมกับคณะกรรมการได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมถึงมี
คุณสมบัติและทักษะที่จาเป็ นของคณะกรรมการ และยังคงสามารถปฏิบัติหน้ าที่และให้
ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ
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นอกจากนี ้ ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมากรรมการทัง้ 3 ท่ า น ได้ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความ
รับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริ ต เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อีกทัง้ เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ มี
ประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริ ษัทฯ
ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ

มีมติเห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
2564 ในอัตราเดิม ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 โดยคานึงถึงความ
เหมาะสมประการต่างๆ ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
กากับดูแลกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
1) ค่ าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการบริ ษัท
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- กรรมการบริ ษัท
2) โบนัสประจาปี
3) ค่ าตอบแทนที่ไม่ ใช่ ตัวเงิน
เปลี่ยนแปลง

ปี 2563

ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)

50,000 บาท/คน/เดือน
50,000 บาท/คน/เดือน
45,000 บาท/คน/เดือน
45,000 บาท/คน/เดือน
ปี ละ 1 เท่า
ของค่าตอบแทนรายเดือน
- ไม่มี -

50,000 บาท/คน/เดือน
50,000 บาท/คน/เดือน
45,000 บาท/คน/เดือน
45,000 บาท/คน/เดือน
ปี ละ 1 เท่า
ของค่าตอบแทนรายเดือน
- ไม่มี -

ทังนี
้ ้ให้ กรรมการซึง่ เป็ นลูกจ้ างของบริ ษัทฯ คงได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจาปี
ตามอัตราที่กล่าวมาข้ างต้ นนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้ รับในฐานะลูกจ้ างของบริ ษัทฯ
ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ

มีมติเห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิผ้ สู อบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน
เอ เอ็ม ซี จากัด (AMC) ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย จานวน 5 บริ ษัทประจาปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี ้
1) นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมาแล้ วเป็ นระยะเวลา 3 ปี
ตังแต่
้ ปี 2561)
2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664
(ไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย)
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และเห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อยจานวน 5 บริ ษัทประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงิ นรวม 3,630,000 บาท ซึ่ง
เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2563 (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางใน
การตรวจสอบบัญชีที่ตา่ งจังหวัด) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีบริ ษัทฯ
ค่าสอบบัญชีบริ ษัทย่อย (5 บริ ษัท)
ค่าบริ การอื่นๆ (Non-Audit Fee)
รวมค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
เปลี่ยนแปลง (%)
ระเบียบวาระที่ 7

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

ปี 2564
(ปี ที่เสนอ)
1,200,000.2,430,000.3,630,000.-

ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ ามี)

อนึ่ง บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ า ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เมื่อพ้ นกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าวแล้ ว พบว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ หรื อส่งคาถามล่วงหน้ า
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 แต่อย่างใด
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรื อขอข้ อมูลเพิ่มเติมในเรื่ องที่จะบรรจุไว้ ในระเบียบวาระการประชุมข้ างต้ นและ/
หรื อเสนอแนะข้ อคิดเห็นอื่นใด สามารถส่งคาถามและข้ อคิดเห็นเป็ นการล่วงหน้ ามายังบริ ษัทฯ หรื อส่งเป็ นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ได้ ที่ cs@gfpt.co.th หรื อติดต่อเลขานุการบริ ษัท ได้ ที่ 02 473 8000 โทรสาร 02 473 8398
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)
ประธานกรรมการบริ หาร
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