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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 

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

วันที่ประชุม วันพฤหัสบดทีี่ 12 ธันวาคม 2556 

สถานที่ประชุม  ห้องประชมุบริษัท ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที  
  312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ   251 ราย จํานวนหุ้น    900,684,615 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    71.84 
 - มาประชมุด้วยตนเอง    86 ราย  จํานวนหุ้น    733,048,612 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    58.47 
 - โดยการมอบฉนัทะ 165 ราย จํานวนหุ้น    167,636,003 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    13.37 
 ผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่าประชมุ    4,341 ราย จํานวนหุ้น    353,136,385 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    28.16 
 รวมผู้ ถือหุ้นทัง้หมด       4,592  ราย จํานวนหุ้น 1,253,821,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  100.00 

กรรมการ 1.  นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท 

ที่เข้าร่วมประชุม 2.  นายวิรัช ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ 
3.  นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการ 
4.  นายแพทย์สาธิต กรเณศ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
5.  นายปารเมศ เหตระกลู กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
6.  นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
7.  นางสมสริิ อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริหาร 
8. นส.วรรณี ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 
9.  นายสจิุน ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 

ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ นางสาวจิรยง  อนมุานราชธน  บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั 
ที่เข้าร่วมประชุม 

สักขพียาน  อาสาสมคัรจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (คณุวรรณี สทุธิสมัพนัธ์) 
ในการนับคะแนน 

ผู้จดบันทึกรายงาน นางสาวจฑุามาส  อิงโพธ์ิชยั (เลขานกุารบริษัทฯ) 
การประชุม 

เร่ิมการประชุมเวลา 9.30 น. 
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น.ส.จุฑามาส อิงโพธ์ิชยั เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งว่า ขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจํานวน 86 ราย  และด้วยการมอบ
ฉนัทะจํานวน 165 ราย รวมทัง้สิน้ 251 ราย นบัจํานวนหุ้นรวมกนัได้ทัง้สิน้ 900,684,615 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.84 ของจํานวนหุ้น
ที่จําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ น.ส.จุฑามาส อิงโพธ์ิชยั จึงได้เชิญประธานฯ 
กลา่วเปิดประชมุ 

นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและกลา่วเปิดประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2556 แนะนํากรรมการบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม และได้มอบหมายให้                             
น.ส.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั เลขานกุารบริษัทฯ ทําหน้าที่เป็นเลขานกุารในที่ประชุม และดําเนินการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชมุตอ่ไป 

ก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชมุ น.ส.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั เลขานกุารบริษัท ได้เชิญให้ท่านผู้ ถือหุ้น รับชมวีดีทศัน์ ขัน้ตอนวิธีการ
ลงคะแนนเสยีง วิธีการนบัคะแนนเสียง ตวัอย่างของบตัรลงคะแนนที่ถกูต้องและบตัรเสีย และวิธีการแจ้งผลการลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

วิธีการลงคะแนนเสยีง 

 ณ.ตอนลงทะเบียนผู้ ถือหุ้นจะได้รับบตัรลงคะแนนเสียง เพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีมี หรือเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะมาโดยให้ถือวา่หนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสยีง 

 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยทําเคร่ืองหมายในช่อง 
เห็นด้วย หรือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ตามที่ต้องการเพียงช่องเดียวในบตัรลงคะแนนให้ตรงตามระเบียบวาระ 

 การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ 
“งดออกเสยีง” ขอให้ทําเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนน แล้วยกมือขึน้ เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะไปรับบตัรลงคะแนนมาบนัทึกในการ
นบัคะแนนเสยีงตอ่ไป 

วิธีการนบัคะแนนเสยีง 

 บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนบัคะแนนเสยีง 
 ในการนบัคะแนนเสยีง บริษัทฯ จะนําบตัรลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มาหกัออกจากจํานวน

เสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในระเบียบวาระนัน้ ๆ 
 บริษัทฯ คํานวณการนบัฐานคะแนนเสยีงในมติประเภทตา่ง ๆ ดงันี ้

 - กรณีใช้มติเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นําคะแนนงดออกเสียงมา
นบัเป็นฐานคะแนน 

 -  กรณีใช้มติสองในสามของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ และมติสามในสีข่องผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ บริษัทฯ จะนําคะแนน
งดออกเสยีงมานบัเป็นฐานคะแนน 

 กรณีที่ผู้ เข้าร่วมประชมุที่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นตามหนงัสอืมอบฉันทะ ซึง่ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ลว่งหน้า
ในหนงัสือมอบฉันทะแล้ว ผู้ รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบตัรลงคะแนนหลงัจากการลงทะเบียน เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทําการ
บนัทกึคะแนนเสยีงตามที่ผู้ ถือหุ้นกําหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ว 



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED  
                        PLANT:  209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL. 02-3154222-31 FAX: 02-3154232-35 
                        OFFICE: GFPT TOWER, 312,  RAMA 2 ROAD,  BANGMOD,  JOMTHONG,  BANGKOK  10150,  THAILAND  TEL:  02-4769922,  02-4689922 

 EGM2013 | หน้า 3/8 

 สาํหรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ประสงค์จะกลบัก่อนหรือไมอ่ยูใ่นห้องประชมุในวาระใด สามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดย
สง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ประจําแถวในห้องประชมุ 

การแจ้งผลการลงคะแนนเสยีง 

 ในแตล่ะวาระ บตัรลงคะแนนสําหรับวาระก่อนหน้าจะไม่นํามานบัคะแนนเสียงอีกในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทฯ จะแจ้งผล
การลงลงคะแนนเสยีง และแสดงผลการลงคะแนนเสยีง บนจอภาพตามจดุตา่ง ๆ ให้ที่ประชมุทราบ 

 คะแนนเสียงของจํานวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะ ทําให้จํานวนผู้ เข้าร่วมประชมุในแตล่ะวาระเปลีย่นแปลงไปได้ 

 หลงัจากปิดการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ บตัรลงคะแนนสาํหรับวาระก่อนหน้าจะไมน่ํามานบัคะแนนเสยีงอีก 

คําถามและการเสนอความคิดเหน็  

 ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น หรือซกัถามเพิ่มเติมในประเด็นที่
เก่ียวข้องกบัระเบียบวาระนัน้ ๆ ขอให้ยกมือขึน้ และเมื่อประธานฯ อนญุาตแล้ว ขอให้แจ้ง ช่ือและนามสกุล พร้อมระบวุ่าเป็น
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ให้ที่ประชมุทราบก่อนทกุครัง้  

 ในกรณีที่ความคิดเห็นหรือคําถามไมเ่กียวข้องกบัวาระท่ีกําลงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณา ขอความกรุณาให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ
มอบฉนัทะเสนอความเห็นหรือซกัถามในวาระท่ีเก่ียวข้องหรือวาระพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 

เพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสยีง จึงได้เชิญผู้ ถือหุ้น คือ คณุวรรณี สทุธิสมัพนัธ์ อาสาสมคัร เข้าร่วมเป็นสกัขีพยานและทํา
หน้าที่ช่วยดแูล และตรวจสอบการนบัคะแนน ให้เป็นไปอย่างถกูต้องและโปร่งใส จากนัน้ที่ประชุมได้เร่ิมพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชมุตามลาํดบัดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2556 

เลขานกุารฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2556 
รายละเอียดปรากฏ ตามสิง่ที่สง่มาด้วยลาํดบัท่ี 1 ของหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น   

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานกุารฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติรับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 

มติ ที่ประชมุฯ ได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมดงักลา่วแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2556 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 900,734,038 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0 0.00 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ (3) วัตถุประสงค์ 

เลขานกุารฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ เป็นดงันี ้

 “ข้อ 2. ประกอบกิจการฆา่ไก่ ชําแหละไก่ แช่แข็งไก่สด ผลติอาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ ผลติอาหารกึ่งสาํเร็จรูป ผลติอาหารสําเร็จรูป 
ผลติอาหารพร้อมปรุง ผลติอาหารพร้อมบริโภค ตลอดจนการผลิต ผลิตภณัฑ์อาหารจากเนือ้สตัว์ทกุชนิด ทกุประเภท เช่น ไก่ สกุร 
กุ้ ง การตลาด การสง่ออก การจําหนา่ย ซือ้และขายผลติภณัฑ์เนือ้ไก่ และผลติภณัฑ์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง”  

และเพื่อวตัถปุระสงค์ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ดงักลา่ว จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
พิจารณาอนุมตัิมอบอํานาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอํานาจมอบหมายเป็นผู้ดําเนินการขอจด
ทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอํานาจแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความตามที่นายทะเบียนกําหนด 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ (3) วตัถุประสงค์ โดยวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติ  ที่ประชมุฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ (3) วตัถปุระสงค์ ตามที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื 
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 900,974,038 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 0 0.00 
บตัรเสยี 0 0.00 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับความช่วยเหลือทางด้านการเงนิจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

เลขานกุาร เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ประเภท : รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทการรับความช่วยเหลอืทางการเงิน 

วงเงินกู้ยืม : เงินกู้ ระยะยาว จํานวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ทัง้นี ้ให้นบัรวมเงินกู้ ระยะยาวที่บริษัทฯ ได้
กู้ยืมจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนั และจะครบกําหนดชําระในวนัท่ี 31 มกราคม 2557 

อตัราดอกเบีย้ : ไมเ่กิน ร้อยละ 5.50 ตอ่ปี 
ระยะเวลาการกู้ยืม : ไมเ่กิน 10 ปี โดยเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2557 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2567 
การชําระดอกเบีย้ : ชําระทกุเดือน 
การชําระคืนเงินต้น : ชําระภายในวนัที่ 31 มกราคม 2567 ทัง้นี ้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย สามารถคืนเงินต้น

บางสว่นหรือทัง้หมดได้ก่อนกําหนดโดยผู้ให้กู้ตกลงที่จะไมค่ิดคา่ปรับ หรือคา่ใช้จ่ายใดๆ จาก
การชําระเงินกู้ก่อนกําหนด 

หลกัประกนั : ไมม่ี 
เง่ือนไขการกู้ยืม : 
 

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ยสามารถกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัครัง้เดียวหรือหลายครัง้
ตลอด“ระยะเวลาการกู้ยืม” แต่จํานวนเงินกู้ดงักลา่วที่คงเหลือ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องไม่
เกินจํานวนที่ระบไุว้ในเง่ือนไข “วงเงินกู้ยืมเงิน” และระยะเวลาการกู้ยืมแต่ละครัง้ สิน้สดุไม่
เกิน “ระยะเวลาการกู้ยืม” 

เง่ือนไขในกรณีผิดนดั : 
 

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยยินยอมให้คิดดอกเบีย้ในอตัราเท่ากบัร้อยละ 15.00 ต่อปี นบั
จากวนัท่ีบริษัทฯ ผิดนดัหรือผิดสญัญา 

ลกัษณะการเข้าทําสญัญา : 
 

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยที่กู้ ยืมเงินจะเข้าทําสญัญาเงินกู้  หรือตัว๋สญัญาใช้เงินโดยตรง
กบับุคคลที่เก่ียวโยงกนัแต่ละรายในแต่ละครัง้ที่มีการกู้ ยืมเงิน โดยใช้สญัญาเงินกู้  หรือตัว๋
สญัญาใช้เงินที่มีเง่ือนไขเดียวกัน และระบุให้วนัที่ 31 มกราคม 2567 เป็นวนัครบกําหนด
ชําระเงินต้น 

เง่ือนไขการกู้ยืมอื่น ๆ : ไมม่ี 

วตัถปุระสงค์ในการเข้าทํารายการ มีดงันี ้
1) เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ เป็นเงินกู้ ระยะยาว ให้เหมาะสมกบัลกัษณะการดาํเนินธรุกิจ และการลงทนุของกลุม่

บริษัทฯ  
2) เพื่อใช้เป็นเงินลงทนุ ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ในการเพิม่กําลงัการผลติตลอดสายการผลติเนือ้ไก่แปรรูป แบบครบวงจรของ

กลุม่บริษัทฯ 
3) เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในการดําเนินกิจการตามปกติของกลุม่บริษัทฯ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีแผนการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันขัน้ตํ่าประมาณปีละ  200 ล้านบาท อย่างไรก็ดี หากมี
เหตุการณ์ใด ที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งอาจส่งผลกระทบ ต่อผลประกอบการของบริษัทฯ และทําให้สภาพคล่องของ  
บริษัทฯ ลดลงอย่างมีนยัสําคญั บริษัทฯ อาจพิจารณาชะลอการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ในปีดงักล่าวออกไป เพื่อเป็นการรักษาสภาพ
คลอ่งในการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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เลขานกุารฯ ได้เรียนเชิญ คณุจิรยง อนมุานราชธน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั ให้ความเห็นเก่ียวกบั
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และเปรียบเทียบกบัการระดมทนุด้วยวิธีการอื่น ๆ และสรุปวา่การเข้าทํารายการครัง้นีม้ีความเหมาะสม และ
เห็นควรให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิในการเข้าทํารายการครัง้นี ้เนื่องจาก 

1) การกําหนดอตัราดอกเบีย้สงูสดุไว้ไม่เกินร้อยละ 5.50 ต่อปี จะช่วยลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ตลาด
ในช่วงระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า ซึง่จะก่อให้เกิดความสะดวกในการบริหารจดัการต้นทนุทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ 

2) เง่ือนไขการกู้ยืมมีความยืดหยุ่นในการบริหารจดัการสภาพคลอ่ง ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบริหารจดัการโครงสร้าง
เงินทนุได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เช่น การลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบีย้โดยการจ่ายชําระคืนเงินต้นบางสว่นก่อนครบกําหนด หาก
กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอ 

3) กลุม่บริษัทฯ ไมต้่องมีภาระในการจดัหาหลกัทรัพย์เพื่อคํา้ประกนัเงินกู้ยืม ทําให้กลุม่บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ปลอดภาระจํานองเพื่อ
รองรับโอกาสในการจดัหาแหลง่เงินทนุเพิ่มเติมในอนาคต 

4) กลุม่บริษัทฯ สามารถคืนเงินต้นบางสว่นหรือทัง้หมดได้ก่อนครบกําหนด โดยไมต้่องเสยีคา่ปรับให้แก่ผู้ให้กู้  
5) ไมม่ีการกําหนดเง่ือนไขซึง่เป็นการจํากดัสทิธิให้กลุม่บริษัทฯ จดัหาหรือระดมทนุด้วยวิธีการอื่นใดในอนาคต ในกรณีการจดัหา

หรือการระดมทนุด้วยวิธีการอื่นก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กลุม่บริษัทฯ มากกวา่การกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม สรุปได้ดงันี ้

ตวัแทนสมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย  

เสนอแนะว่า ในกรณีที่มีการผิดนัดช าระหนี ้บริษัทฯ ควรระบุเงื่อนไขการผิดนัด
ช าระหนีใ้ห้ชัดเจนว่าการผิดนัดช าระหนีนั้น้ครอบคลุมถงึความผิดพลาดจากสาเหตุ
ใดบ้าง และต้องไม่เกิดจากความผิดพลาดของกรรมการบริหาร  เน่ืองจาก
กรรมการบริหารเป็นผู้ปล่อยกู้ให้บริษัทฯ และเป็นผู้รับดอกเบีย้ในกรณีที่ มีการผิด
นัดช าระหนี ้

คณุจิรยง อนมุานราชธน 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

- ในเร่ืองของกรณีผิดนัดชําระหนีน้ัน้ สาเหตุที่เราไม่ได้ใส่รายละเอียดและเง่ือนไขอื่นๆ  
เนื่องจาก กรรมการบริหารบางท่านไม่ได้เป็นกรรมการที่มีความเก่ียวโยงกันในวาระ
ดงักลา่ว อีกทัง้ยงัมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนเก่ียวข้องในการปล่อยเงินกู้นี ้
คอยดูแลและบริหารจัดการอยู่แล้ว เราจึงมองว่าเนือ้หาที่ได้นําเสนอไปนัน้  น่าจะ
ครอบคลมุเพียงพอ อยา่งไรก็ตาม เราจะพิจารณาเพิ่มเติมในการแก้ไขเนือ้หาตามที่ท่าน
ผู้ ถือหุ้นได้เสนอมา 

 
จากค าถามข้างต้น หากมีการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ได้เสนอนัน้ จะท าให้การ
ประชุมคราวนีถ้กูต้องตามกฎหมายหรือไม่ 

คณุธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค 
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ 

- ในสว่นของสญัญานัน้ บริษัทฯ ยงัไม่ได้ทําสญัญาฉบบันี ้สว่นเร่ืองเหตุผิดนดัและอตัรา
ดอกเบีย้ 15% เป็นอตัราที่ค่อนข้างมาตรฐานในวงการการเงิน ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า 
บริษัทฯ นัน้ไมเ่คยผิดนดัชําระหนี ้ในช่วง 5 ปีที่ผา่นมาแตอ่ยา่งใด 
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คุณกติตพิงศ์ มานะอนันตกุล 
ผู้ถอืหุ้น 

อัตราดอกเบีย้ของการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ก าหนดไว้ไม่เกิน ร้อยละ 5.50 
ต่อปี บริษัทฯ จะจ่ายดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 5.50 หรือต ่ากว่านี ้ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- บริษัทฯ จะจ่ายในอตัราที่ร้อยละ 5.50 ตอ่ปี ซึง่ถือเป็นอตัราสงูสดุตามที่กําหนด  

 การกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่จะครบก าหนดช าระ บริษัทฯ ก าหนดอัตรา
ดอกเบีย้ไว้ที่  ไม่เกิน ร้อยละ 6.00 ต่อปี ซึ่งที่ ผ่านมาบริษัทฯ จ่ายดอกเบีย้ในอัตรา
ร้อยละเท่าไหร่ 

 - ที่ผา่นมาตลอดระยะเวลาการกู้ยืม บริษัทฯ จ่ายดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 6.00 ตอ่ปี 
 

ที่ ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรับอัตราดอกเบีย้ลดลงมีผลต่อการ
พิจารณาตัดสินใจในการท ารายการครัง้นีห้รือไม่ 

 - คณะกรรมการพิจารณาจาก ดอกเบีย้เงินกู้ ระยะยาวตามที่ธนาคารเป็นตวักําหนดด้วย 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี  ้เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับความช่วยเหลือ
ทางด้านการเงินจากบุคคลที่เก่ียวโยงกนั โดยวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ขของจํานวนเสียง
ทัง้หมด ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี   

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากบุคคลที่
เก่ียวโยงกนั ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     
โดยไม่นับส่วนของผู้ถอืหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 

เห็นด้วย 165,391,898 80.84 
ไมเ่ห็นด้วย 851,700 0.42 
งดออกเสยีง 38,352,700 18.75 
บตัรเสยี 0 0.00 

วาระที่ 4 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

เลขานกุารฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุฯ วา่ได้ดําเนินการประชมุมาครบทกุระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม หรือมี
ข้อเสนอแนะ ที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชมุในครัง้นี ้โดยมีผู้ ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้

คุณสุริยา สรรพอาษา 
ผู้ถอืหุ้น 

มีความเห็นว่าบริษัทฯ น่าจะท าการเสนอขายหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้น แทนการกู้ยืมเงิน
จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  

  



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED  
                        PLANT:  209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL. 02-3154222-31 FAX: 02-3154232-35 
                        OFFICE: GFPT TOWER, 312,  RAMA 2 ROAD,  BANGMOD,  JOMTHONG,  BANGKOK  10150,  THAILAND  TEL:  02-4769922,  02-4689922 

 EGM2013 | หน้า 8/8 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- การเข้าถึงแหลง่เงินทนุของบริษัทฯ โดยการกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ถือว่าทําให้
บริษัทฯ มีทางเลือกมากขึน้กว่าบริษัทอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1.การเพิ่มทนุเรียกเงินจากผู้
ถือหุ้ น 2.การกู้ เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน 3.การออกหุ้นกู้  ซึ่งในกรณีที่ผล
ประกอบการของบริษัทฯ ไม่ดีจะทําให้บริษัทฯ เข้าถึงแหลง่เงินทุนต่างๆ เหลา่นีไ้ด้ยาก 
ในขณะที่การดําเนินธุรกิจยังคงต้องดําเนินต่อไป เพราะฉะนัน้คณะกรรมการจึงเสนอ
วิธีการกู้ยืมเงินจากผู้ที่เก่ียวโยงกนัเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึง่ ซึง่หากเทียบกบับริษัทอื่นซึง่มี 
3ช่องทาง แตบ่ริษัทฯ มีอีกหนึง่ช่องทาง จึงคิดวา่มนันา่จะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชุมในครัง้นี ้ประธานฯ จึงกลา่วปิดการประชุมและ
ขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีได้ให้ความไว้วางใจและเช่ือมัน่ตอ่กิจการ ของบริษัทฯ มาโดยตลอด  

อนึ่ง หลงัจากเร่ิมการประชุมเมื่อเวลา 09.30 น. ได้มีผู้ ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึน้ โดยมีผู้ ถือหุ้นมาประชุม
รวมทัง้สิน้ 294 ราย จํานวนหุ้นทัง้สิน้ 912,517,140 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.78 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

ปิดประชุม เวลา 10.30 น. 

 

 

     ลงนาม ............................................  ประธานกรรมการบริษัท 

                            (นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม) 

            ประธานท่ีประชมุ 

 

 

ลงนาม ............................................เลขานกุารบริษัท 

           (นางสาวจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั) 

               ผู้บนัทกึการประชมุ 


