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ที่ GFPT 2/2556
21 กุมภาพันธ์ 2556
เรื่ อง

กาหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 และการงดจ่ายเงินปั นผลปี 2555

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) (”บริ ษัทฯ”) ขอแจ้ งมติคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์
2556 เวลา 14.00 น. ดังนี ้
1. อนุมตั ิให้ กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556 ในวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้ องประชุม
ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
2. อนุมตั ิให้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556
(Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2556
3. อนุมตั ิให้ กาหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 ดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ

มีมติเห็นสมควรให้ นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการ
บันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว

ระเบียบวาระที่ 2

รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ

มีมติเห็นสมควรให้ รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2555 ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ความเห็นคณะกรรมการ

มีมติเห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 ในนาม บริ ษัท เอส.เค.แอค
เคาน์แต้ นท์ เซอร์ วิสเซส จากัด) และได้ ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ

มีมติเห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2555 เนื่องจาก บริ ษัทฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุนจากการดาเนินงานในปี 2555
จานวน 575,371,059.35 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และบริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องใช้ เงิน
ในการดาเนินกิจการและการลงทุน เพื่อขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการ
จ่ายปั นผลของบริ ษัทฯ
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ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจาปี 2556
ในปี 2556 กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจานวน 3 ท่าน ได้ แก่ (1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคล
เกษม (2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม และ (3) นายแพทย์สาธิต กรเณศ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ซึ่ ง ไม่ ร วมกรรมการผู้มี ส่ว นได้ เ สี ย ในกรณี นี ้ เห็ น ชอบกับ ข้ อ เสนอของ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดู แลกิจการ จึงมีมติเห็นสมควรให้
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3
ท่านกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ดังนี ้
(1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ตาแหน่ง ประธานกรรมการ
(2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
ตาแหน่ง รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
(3) นายแพทย์สาธิต กรเณศ ตาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องข้ อบังคับบริ ษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ (สาหรับกรรมการอิสระ)
นอกจากนี ้ ยังได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรั บผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริ ต
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อีกทัง้ เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนินงาน
ของบริ ษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ

มีมติเห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
2556 ในอัตราเดิมซึง่ เป็ นอัตราเดียวกับปี 2555 ตามคาเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่ าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการบริ หารหรื อกรรมการบริ ษัท

เดือนละ 40,000 บาท
เดือนละ 40,000 บาท
เดือนละ 35,000 บาท
เดือนละ 35,000 บาท

โบนัสประจาปี
ปี ละ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน
ทังนี
้ ้ให้ กรรมการซึง่ เป็ นลูกจ้ างของบริ ษัทฯ คงได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจาปี
ตามอัตราที่กล่าวมาข้ างต้ นนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้ รับในฐานะลูกจ้ างของบริ ษัทฯ
โบนัสพิเศษ
– ไม่มี –
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ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ

มีมติเห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิผ้ สู อบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน
เอ เอ็ม ซี จากัด (AMC) ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย จานวน 5 บริ ษัท ประจาปี 2556 รายชื่อดังนี ้
(1) นายอาพล จานงค์วฒ
ั น์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรื อ
(2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรื อ
(3) นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8622
โดยกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2556 เป็ นจานวนเงินรวม 2,480,000 บาท ซึ่ง
ต่ากว่า ค่าสอบบัญชีในปี 2555 เป็ นจานวนเงิน 126,700 บาท หรื อร้ อยละ 4.86 (ค่าสอบ
บัญชีในปี 2555 จานวนเงิน 2,606,700 บาท)

ระเบียบวาระที่ 8

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแก้ ไขเพิ่ มเติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ สนธิ ข องบริ ษั ท ฯ ข้ อ 3
วัตถุประสงค์ ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็ นควรเสนอที่ ประชุม ผู้ถื อหุ้น พิจ ารณาการแก้ ไขเพิ่ม เติ ม วัต ถุป ระสงค์ ของบริ ษัท ฯ ใน
หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3 วัตถุประสงค์ของบริ ษัท จากเดิมมี 18 ข้ อ เพิ่ม 4 ข้ อ เป็ น 22 ข้ อ
ดังนี ้
ข้ อ 1. ถึง ข้ อ 18. คงเดิม
ข้ อ 19. ประกอบกิจการให้ บริ การตรวจวิเคราะห์หรื อทดสอบคุณภาพอาหาร วัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิตอาหาร อาหารสัตว์ วัตถุดิบใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์ ยาสัตว์ สาร
ตกค้ าง จาแนกชนิดเชื อ้ จุลินทรี ย์ นา้ นา้ เสีย ของเสียและสภาพแวดล้ อม และ
สินค้ าอื่น ๆ
ข้ อ 20. ประกอบกิจการรับจ้ างผลิตสารเคมี และอาหารสาหรับเพาะเลี ้ยงเชื ้อจุลนิ ทรี ย์
ข้ อ 21. ประกอบกิจการรับจ้ างวิเคราะห์สารมลพิษในสิง่ แวดล้ อม ให้ คาปรึกษา และจัดทา
รายงาน ตรวจติดตามคุณภาพสิง่ แวดล้ อม
ข้ อ 22. บริ การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ
และเพื่ อวัตถุป ระสงค์ ในการจดทะเบี ยนแก้ ไขเพิ่ม เติม หนังสือบริ คณฑ์ สนธิ ข องบริ ษัท ฯ
ดั ง กล่ า ว จึ ง ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาอนุ มั ติ ม อบอ านาจให้ บุ ค คลที่
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อกรรมการผู้มีอ านาจมอบหมายเป็ นผู้ดาเนินการขอจด
ทะเบี ย นแก้ ไ ขหนัง สือ บริ ค ณฑ์ สนธิ ข องบริ ษั ท ฯ กับ กรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวง
พาณิชย์ ตลอดจนมีอานาจแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อความตามที่นายทะเบียนกาหนด

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาอนุ มัติให้ บริ ษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่ เกิน 5,000 ล้ าน
บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ อายุไม่เกิน
5 ปี ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้
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อีกภายในวงเงินดังกล่าวข้ างต้ น หากบริ ษัทฯ ได้ มีการซื ้อคืนหุ้นกู้ และ/หรื อไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่า
ด้ วยกรณีใด ๆ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ดงั กล่าวดังนี ้
ประเภท

สกุลเงิน
จานวนเงิน

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย

หุ้นกู้ทกุ ประเภทและทุกรู ปแบบ ไม่ว่าจะมีหรื อไม่มีหลักประกัน ไม่ว่า
จะด้ อยสิทธิหรื อไม่ ระยะสัน้ (อายุไม่เกิน 270 วัน) หรื อระยะยาว ทังนี
้ ้
ขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ในแต่ละครัง้
สกุลเงินบาท และ/หรื อสกุลเงินต่างประเทศอื่น
ไม่เกิน 5,000 ล้ านบาทหรื อเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจานวนเทียบเท่า
กันตามอัตราแลกเปลีย่ นในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรื อ ออก
และเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้ วได้ ภายใน
วงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่ออกจาหน่ายแล้ วในขณะใดขณะหนึง่ จะต้ อง
มีจานวนเงินไม่เกินวงเงินข้ างต้ น (Revolving)
มีหรื อไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ (แล้ วแต่กรณี)
เสนอขายในกรณีทวั่ ไปให้ แก่ประชาชนผู้ลงทุนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอ
ขายในวงจากัดให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรื อ
เสนอขายในวงจากัดให้ แก่ผ้ ลู งทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย
และภายในรอบระยะเวลา 4 เดือน และ/หรื อเสนอขายในกรณีอื่นใด
นอกเหนือจากที่กล่าวข้ างต้ น ไม่ว่าในประเทศ และ/หรื อต่างประเทศ
ตามที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ
กฎหมายอื่น ใดที่เ กี่ ยวข้ อ งกับการออกและเสนอขายหุ้น กู้ โดยอาจ
เสนอขายครัง้ เดียวเต็มจานวน 5,000 ล้ านบาท และ/หรื อทยอยออก
และเสนอขายเพียงบางส่วน เป็ นคราว ๆ ไป
ไม่เกิน 5 ปี
ขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
บริ ษัทฯ อาจกาหนดให้ มีสิทธิ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกาหนด
รวมทังสิ
้ ทธิในการซื ้อคืนหุ้นกู้ดงั กล่าวด้ วย

อายุห้ นุ กู้
อัตราดอกเบี ้ย
สิทธิในการไถ่
ถอนหุ้นกู้คืน
ก่อนครบกาหนด
(Call Option)
สิทธิของผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ อาจกาหนดให้ สิทธิ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบ
กู้ในการไถ่ถอน กาหนดตามเงื่อนไขที่จะได้ กาหนดต่อไป
ก่อนกาหนด
(Put Option)
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ตลาดรอง

บริ ษัทฯ อาจนาหุ้นกู้ไปขึน้ ทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
(ThaiBMA) หรื อศูนย์ซื ้อขายตราสารหนี ้ไทย หรื อศูนย์ซื ้อขายตราสาร
หนี ้อื่นไม่วา่ ในหรื อนอกประเทศ

ทังนี
้ ้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณามอบอานาจให้ [ประธานกรรมการบริ หาร] หรื อบุคคลที่
ได้ รับมอบหมายจาก [ประธานกรรมการบริ หาร] ("ผู้รับมอบอานาจ") เป็ นผู้มีอานาจใน
การกาหนดหรื อปรับเปลีย่ นข้ อกาหนดและเงื่อนไขข้ างต้ น รวมตลอดถึงรายละเอียดอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามความจาเป็ น และดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับการขออนุญาต การเปิ ดเผยข้ อมูล และการดาเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
การแต่งตังที
้ ่ปรึกษาหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมทังการเข้
้
า ทา
การตกลง การลงนาม และการแก้ ไขเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และมีอานาจใน
การดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบผลสาเร็ จ
ระเบียบวาระที่ 10

ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ ามี)

บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้
เป็ นกรรมการ ประจาปี 2556 ในช่วงระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมานัน้ ปรากฎว่า ไม่มีผ้ ถู ือ
หุ้นท่านใดเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตังกรรมการ
้
หรื อส่งคาถามสาหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 แต่อย่างใด
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรื อขอข้ อมูลเพิ่มเติมในเรื่ องที่จะบรรจุไว้ ในระเบียบวาระการประชุมข้ างต้ นและ/
หรื อเสนอแนะข้ อคิดเห็นอื่นใด สามารถส่งคาถามและข้ อคิดเห็นเป็ นการล่วงหน้ ามายังบริ ษัทฯ หรื อส่งเป็ นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ได้ ที่ companysecretary@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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