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ที่ GFPT 5/2553
วันที่ 23 มีนาคม 2553
เรื่อง
เรียน

ขอเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2553
ทานผูถือหุน บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย:
เอกสารแนบ 1:
เอกสารแนบ 2:
เอกสารแนบ 3:

สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552
รายงานประจําป 2552 (annual report)
รายละเอียดการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2552 และการจัดสรรเงินทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
เอกสารแนบ 4: รายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
เอกสารแนบ 5: นิยามกรรมการอิสระ บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 6: รายละเอียดการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553
เอกสารแนบ 7: รายละเอียดการแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2553
เอกสารแนบ 8: ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน และการลงคะแนนเสียง
เอกสารแนบ 9: หนังสือมอบฉันทะพรอมประวัติผูรับมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข., และ แบบ ค. (สําหรับ Custodian)
เอกสารแนบ 10: เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม
เอกสารแนบ 11: แผนที่สถานที่การจัดประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดมีมติใหมีการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป
2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 9.30 น. ณ หองประชุมบริษัทชั้น M อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระราม
2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ขอเท็จจริงและเหตุผล

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552
บริษัทฯไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 และไดจัดทํา
รายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วัน และไดเผยแพรไว
ในเว็บไซตของบริษัทฯ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 บริษัทฯจึงขอนําเสนอตอที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนเพื่อพิจารณารับรอง
คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแลว เห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ไดมีการบันทึกถูกตองและครบถวน จึงเห็นสมควรใหเสนอตอ
ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ลงวันที่ 29
เมษายน 2552
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ระเบียบวาระที่ 2
ขอเท็จจริงและเหตุผล

ความเห็นคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 3
ขอเท็จจริงและเหตุผล

ความเห็นคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 4
ขอเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2552
คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรายงานใหที่ประชุมฯรับทราบถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯประจําป
2552 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป 2552 (เอกสารแนบ 2) ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุน
พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแลว เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป
2552 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ
พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับระยะเวลาบัญชีประจําป ณ วัน
สิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผานการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ตามที่ปรากฏในหมวด “รายงานทางการเงิน” ของรายงานประจําป 2552 หนาที่ 74-77 ที่ไดจัดสง
ใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (เอกสารแนบ 2)
คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุล
และงบกําไรขาดทุนประจําป 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งไดผานการตรวจสอบ
โดยผูสอบบัญชี
และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการแลว ตามที่ปรากฏในหมวด “รายงานทางการเงิน” ของรายงานประจําป 2552
หนาที่ 74-77
พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2552 และจัดสรร
เงินทุนสํารองตามกฎหมาย
บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผล ไมเกินรอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัท
หลังหักเงินสํารองตางๆทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทไดกําหนดไว นอกจากนี้การจายเงินปน
ผลจะขึ้นอยูกับกระแสเงินสด สภาพคลอง และแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทยอย นอกจากนี้
บริษัทฯตองจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป จนกวา
ทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯมีมติ
เห็นชอบใหจายเงินปนผลประจําปและจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายแลวจะตองนําเสนอขอ
อนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนตอไป
ในป 2552 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ จํานวน 447,096,457.05 บาท และ
ไมมียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจายเงินปนผลได และเมื่อ
พิจารณาถึงแผนการลงทุนในโครงการตางๆของบริษัทฯและบริษัทยอยแลว เห็นวาบริษัทฯสมควร
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ความเห็นคณะกรรมการ

ที่จะจัดสรรกําไรประจําป
โดยใหมีการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนเงิน
3,901,615.68 บาท และ จายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการประจําป 2552 ใหกับผูถือหุนเปน
จํานวนเงิน 313,455,250.00 บาท หรือ จายในอัตราหุนละ 2.50 บาท คิดเปนรอยละ 70.11 ของ
กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ โดยจายจากกําไรที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) ทั้ง
จํานวน (เอกสารแนบ 3)
คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแลวเห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการ
จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2552 เปนจํานวนเงิน 313,455,250.00 บาท
หรือจายในอัตราหุนละ 2.50 บาท โดยจายจากกําไรที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) ทั้ง
จํานวน และอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนเงิน 3,901,615.68 บาท
ตามที่เสนอ (มติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2553)
ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวจายใหแกผูถือหุนที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่
มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 8 เมษายน 2553 (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา
225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุนในวันที่ 9 เมษายน 2553 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553
อยางไรก็ตาม การใหสิทธิเงินปนผลดังกลาว ยังมีความไมแนนอน เนื่องจากตองรอการอนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุน

ระเบียบวาระที่ 5
ขอเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ องออกตามวาระ
ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ19 กําหนดวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการ
ออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ดังนั้น ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2553 มี
กรรมการบริษัทฯ ที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 3 ทาน ดังนี้
(1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ตําแหนง ประธานกรรมการบริษัท
(2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม ตําแหนง รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ
(3) นพ.สาธิต กรเณศ ตําแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ทั้งนี้ บริษัทฯไดประกาศในเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อเชิญใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวามี
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระตาง ๆ เปน
การลวงหนา และเมื่อครบกําหนดเวลา ไมมีผูถือหุนรายใด เสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบ
วาระเขามายังบริษัท
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ ไดดําเนินการพิจารณาคุณสมบัติของ
กรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ ตาม ขั้นตอนการสรรหา ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
ปรากฏอยูในหมวด “การกํากับดูแลกิจการที่ดี” หนาที่ 45 ของรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหกับผู
ถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (เอกสารแนบ 2) และพิจารณาถึงความเหมาะสม ที่
จะเปนประโยชนสูงสุดแกการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ประกอบกับคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญแลว คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งไมมีกรรมการผูมีสวนไดเสียในกรณีนี้ ไดเสนอให
(1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม กลับเขาดํารงตําแหนง ประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
(2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม กลับเขาดํารงตําแหนง รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการ
ผูจัดการ อีกวาระหนึ่ง
(3) นพ.สาธิต กรเณศ กลับเขาดํารงตําแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อีกวาระหนึ่ง
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โดยมีรายละเอียดประวัติ ผลงาน และขอมูลของกรรมการทั้ง 3 ทาน ที่เสนอเพื่อแตงตั้งทดแทน
กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่สงมาพรอมกันนี้
คณะกรรมการบริษัทฯซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียไดพิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแลว เห็นวาบุคคลทั้ง 3 ทาน มีคุณสมบัติของ
กรรมการบริษัทฯครบถวนตาม นิยามกรรมการอิสระ (สําหรับผูที่ไดรับการเสนอชื่อเขารับตําแหนง
กรรมการอิสระ เอกสารแนบ 5) ขอบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
และหลักเกณฑที่บริษัทฯกําหนดไว ประกอบกับ ความรู ความสามารถ ประสบการณ รวมถึงผล
การปฏิบัติงานที่ผานมานั้น สามารถที่จะชวยในการดําเนินกิจการและพัฒนาบริษัทฯได จึง
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการที่ออกจากวาระทั้ง 3 ทาน
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนเสนอ ดังนี้
(1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม กลับเขาดํารงตําแหนง ประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
(2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม กลับเขาดํารงตําแหนง รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการ
ผูจัดการ อีกวาระหนึ่ง
(3) นพ.สาธิต กรเณศ กลับเขาดํารงตําแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อีกวาระหนึ่ง
พิจารณาการจายคาตอบแทนกรรมการใหกบั กรรมการบริษัทประจําป 2553
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดหลักเกณฑ ใน
การกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยคํานึงถึง ผลงานโดยรวมของบริษัทฯ ขนาด
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ธุรกิจ กําไรสุทธิของบริษัทฯ ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และควรมีการ
ทบทวนทุกป ดังนั้น ในป 2553 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาตาม
หลักเกณฑและความเหมาะสม โดยเทียบเคียงกับอัตราคาตอบแทนกรรมการในกลุมอุตสาหกรรม
เดียวกัน
จึงมีความเห็นสมควรใหคงไวในอัตราเดิมตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ประจําป 2552 (เอกสารแนบ 6)
คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแลว เห็นสมควรใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจาย
คาตอบแทนกรรมการใหกับกรรมการบริษัทประจําป 2553 ในอัตราเดิมตามที่ไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนประจําป 2552 ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ
ไดพิจารณากลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ และมีการเปรียบเทียบอางอิง
จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทาง
ผลกําไรของบริษัทฯแลว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คาตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการบริษัท เดือนละ 40,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เดือนละ 40,000 บาท
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เดือนละ 35,000 บาท
กรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัท เดือนละ 35,000 บาท
โบนัสประจําป
ปละ 1 เทาของคาตอบแทนรายเดือน
ทั้งนี้หากกรรมการทานใดเปนลูกจางของบริษัทคงใหไดรับคาตอบแทนรายเดือนและโบนัประจําป
ตามอัตราที่กลาวมาขางตน นอกเหนือจากคาตอบแทนที่ไดรับในฐานะลูกจางของบริษัทฯ
โบนัสพิเศษ
– ไมมี –
พิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับบริษัทฯ ขอ 42(5)
ซึ่งกําหนดให ที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี
ของบริษัททุกป โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลการแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบ
บัญชีประจําป 2553 ผูถือหุนสามารถศึกษาไดจาก เอกสารแนบ 7
ตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ป ซึ่ง
นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 จากบริษัท เอส.เค. แอคเคาน
แตนท เซอรวิสเซส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอยจํานวน 5 บริษัท มาตั้งแตป
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2548 – 2552 รวม 5 ป จึงครบวาระที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชี เพื่อใหสอดคลองกับ
ขอกําหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชี
คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาตามความเห็นและขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได
พิจารณากลั่นกรองอยางเหมาะสมแลว และเห็นวา บริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส
จํากัด เปนหนวยงานที่มีความนาเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรูความสามารถ
และคาตอบแทนมีความเหมาะสมแลว จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การแตงตั้งให
(1) นายอําพล จํานงควัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ
(ไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย)
(2) นายนริศ เสาวลักษณสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ
(ไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย)
(3) นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387
(เคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย มาแลวเปนระยะเวลา 5
ป ตั้งแตป 2548 - 2552)
จากบริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอย
จํานวน 5 บริษัท ประจําป 2553 และอนุมัติคาตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอย
จํานวน 5 บริษัท ประจําป 2553 เปนจํานวนเงินรวม 2,425,700 บาท (ไมรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม
คาสอบทานงบภาษาอังกฤษ และคาใชจายในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ตางจังหวัด)
ซึ่งเทากับป 2552
คาตอบแทนผูสอบบัญชี
คาสอบบัญชีบริษัทฯ
คาสอบบัญชีบริษัทยอย (5 บริษัท)
คาบริการอื่น
รวม

ป 2553
694,000.1,611,700.120,000.2,425,700.-

ป 2552
694,000.1,611,700.120,000.2,425,700.-

ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอชื่อดังกลาว ไมมีความสัมพันธ และ/หรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ
บริษัทรวม บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่มีความเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว จึงมี
ความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ
(เอกสารแนบ 7)
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พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนของบริษัทที่ตราไว (Par Value) จากเดิม หุนละ
10 บาท เปนหุนละ 1 บาท
ปจจุบันบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,400,000,000 บาท ทุนที่ชําระแลว 1,253,821,000
บาท มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท ในการนี้ บริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจการเกษตรซึ่งบริษัท
สวนใหญที่จดทะเบียนในหมวดเดียวกันจะมีราคา PAR 1 บาท ดังนั้น เพื่อใหนักลงทุนและ
นักวิเคราะหสามารถเปรียบเทียบขอมูลการลงทุนไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อเสริมสภาพคลอง
หุนของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว (Par
Value) จากเดิมหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท
คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแลว
เห็นสมควรใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนของบริษัทที่ตราไว (Par Value) จากเดิมหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท
โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจะคงเดิม คือ 1,4000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดกอนการ
เปลี่ยนแปลงและหลังการเปลี่ยนแปลงดังนี้
กอนการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนของบริษัทฯที่ตราไว (Par Value)
-ทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 140,000,000 หุนๆละ 10.00 บาท
-ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 1,253,821,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 125,382,100 หุนๆละ
10.00 บาท
หลังการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนของบริษัทฯที่ตราไว (Par Value)
-ทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 1,400,000,000 หุนๆละ 1.00 บาท
-ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 1,253,821,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 1,253,821,000 หุนๆ
ละ 1.00 บาท
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พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให
สอดคลองกับ การเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว
เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว จึงจําเปนตองมีการขอแกไขขอความใน
หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัทฯ เปนดังนี้ ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,400,000,000 บาท
(หนึ่งพันสี่รอยลานบาท) แบงออกเปน 1,400,000,000 หุน (หนึ่งพันสี่รอยลานหุน) มูลคาหุนละ
1.00 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเปนหุนสามัญ 1,400,000,000 หุน (หนึ่งพันสี่รอยลานหุน)
ทั้งนี้ บริษัทฯจะดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวกับกระทรวงพาณิชย ภายใน 14
วัน นับจากวันประชุมสามัญผูถือหุนเสร็จสิ้น และหลังจากนั้น บริษัทจะแจงผลการเปลี่ยนแปลง
ตอตลาดหลักทรัพย และ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช
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ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแลว เห็นสมควรใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่
ตราไว โดยมีรายละเอียดดังนี้
กอนการแกไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณหสนธิ ขอ4. ของบริษัทฯ
ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,400,000,000 บาท (หนึ่งพันสี่รอยลานบาท)
แบงออกเปน 140,000,000 หุน (หนึ่งรอยสี่สิบลานหุน)
มูลคาหุนละ 10.00 บาท (สิบบาท)
โดยแยกออกเปนหุนสามัญ 140,000,000 หุน (หนึ่งรอยสี่สิบลานหุน)
หลังการแกไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณหสนธิ ขอ4. ของบริษัทฯ
ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,400,000,000 บาท (หนึ่งพันสี่รอยลานบาท)
แบงออกเปน 1,400,000,000 หุน (หนึ่งพันสี่รอยลานหุน)
มูลคาหุนละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเปนหุนสามัญ 1,400,000,000 หุน (หนึ่งพันสี่รอยลานหุน)

ระเบียบวาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
วาระนี้กําหนดไวเพื่อใหผูถือหุนไดซักถามขอสงสัย
และ/หรือเพื่อใหคณะกรรมการไดชี้แจงขอ
ซักถามหรือขอสงสัยตางๆ (ถามี) ดังนั้น จะไมมีการนําเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
และจะไมมีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

อนึ่ง บริษัทฯกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ในวันที่ 8 เมษายน
2553 (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 9 เมษายน 2553
ทั้งนี้ หากผูถือหุนทานใดประสงคที่จะแตงตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯเขารวมประชุม และออกเสียง
แทน ทานผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหแกบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียด ตามเอกสาร
แนบ 9 เปนผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ได ทั้งนี้ ขอใหทานผูถือหุนหรือผูรับมอบ
ฉันทะโปรดนําเอกสารและหลักฐานตามเอกสารแนบ 10 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนกอนหรือในวันประชุมดวย และบริษทั ฯจะ
ดําเนินการประชุมตามขอบังคับบริษัทตามรายละเอียดใน เอกสารแนบ 8
หากทานผูถือหุนมีคําถามที่ตองการใหบริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นําเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดสง
คําถามลวงหนาไดที่ ir@gfpt.co.th หรือ companysecretary@gfpt.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 0-2473-8393 โดยขอใหทาน
ผูถือหุนระบุชื่อที่อยูที่สามารถติดตอได ซึ่งบริษัทฯ จะไดรวบรวมเพื่อชี้แจงตอไป
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จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุม ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม)
ประธานกรรมการบริษัท
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