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ที่ GFPT 2/2556 

21 กมุภาพนัธ์ 2556 

เร่ือง ก าหนดวนัประชมุ ระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 และการงดจ่ายเงินปันผลปี 2555 

เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) (”บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2556 เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 
2556 เวลา 14.00 น. ดงันี ้

1. อนมุตัิให้ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2556 ในวนัศกุร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ  ห้องประชุม
ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

2. อนุมตัิให้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556 
(Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัศกุร์ที่ 8 มีนาคม 2556  

3. อนมุตัิให้ก าหนดระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 ดงันี ้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2555   

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้น าเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2555  ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการ
บนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว 

ระเบียบวาระที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2555   

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2555 ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555   

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปี สิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(นางสาววรรญา พทุธเสถียร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4387 ในนาม บริษัท เอส.เค.แอค
เคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จ ากดั) และได้ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2555   

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2555 เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทนุจากการด าเนินงานในปี 2555  
จ านวน 575,371,059.35 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  และบริษัทฯ จ าเป็นต้องใช้เงิน
ในการด าเนินกิจการและการลงทนุ เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายปันผลของบริษัทฯ 
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ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจ าปี 2556 

ในปี 2556 กรรมการท่ีต้องออกตามวาระมีจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายประสิทธ์ิ ศิริมงคล
เกษม (2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม และ (3) นายแพทย์สาธิต กรเณศ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียในกรณีนี ้เห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ จึงมีมติเห็นสมควรให้
เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 
ทา่นกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่  ดงันี ้
(1) นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม ต าแหนง่ ประธานกรรมการ 
(2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม        ต าแหนง่ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 
(3) นายแพทย์สาธิต กรเณศ        ต าแหนง่ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
เนื่องจากเห็นวา่กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้าม 
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องข้อบงัคบับริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ (ส าหรับกรรมการอิสระ) 
นอกจากนี ้ยงัได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมดัระวงั และซื่อสตัย์สจุริต 
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
อีกทัง้ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ  

ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556 

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  
2556 ในอตัราเดิมซึง่เป็นอตัราเดียวกบัปี 2555 ตามค าเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนรายเดือน 
ประธานกรรมการบริษัท      เดือนละ 40,000 บาท 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  เดือนละ  40,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   เดือนละ 35,000 บาท 
กรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัท    เดือนละ 35,000 บาท 

โบนัสประจ าปี 
ปีละ 1 เทา่ของคา่ตอบแทนรายเดือน 
ทัง้นีใ้ห้กรรมการซึง่เป็นลกูจ้างของบริษัทฯ คงได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจ าปี
ตามอตัราที่กลา่วมาข้างต้นนอกเหนือจากคา่ตอบแทนที่ได้รับในฐานะลกูจ้างของบริษัทฯ 
โบนัสพิเศษ 
– ไมม่ี – 
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ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2556 

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน 
เอ เอ็ม ซี จ ากัด (AMC) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ สอบบญัชีของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย จ านวน 5 บริษัท ประจ าปี 2556 รายช่ือดงันี ้

  (1) นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4663 หรือ  
(2) นางสาวประภาศรี ลลีาสภุา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4664 หรือ  
(3) นางสาวยพุิน ชุ่มใจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 8622  

โดยก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2556 เป็นจ านวนเงินรวม 2,480,000 บาท ซึ่ง
ต ่ากว่า ค่าสอบบญัชีในปี 2555 เป็นจ านวนเงิน 126,700 บาท หรือร้อยละ 4.86 (ค่าสอบ
บญัชีในปี 2555 จ านวนเงิน 2,606,700 บาท) 

ระเบียบวาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่ มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3  
วัตถุประสงค์ของบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ใน
หนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วตัถปุระสงค์ของบริษัท จากเดิมมี 18 ข้อ เพิ่ม 4 ข้อ เป็น 22 ข้อ 
ดงันี ้
ข้อ 1. ถึง ข้อ 18. คงเดิม 
ข้อ 19. ประกอบกิจการให้บริการตรวจวิเคราะห์หรือทดสอบคณุภาพอาหาร วตัถดุิบที่ใช้

ในการผลิตอาหาร อาหารสตัว์ วัตถุดิบใช้ในการผลิตอาหารสตัว์ ยาสตัว์ สาร
ตกค้าง จ าแนกชนิดเชือ้จุลินทรีย์ น า้ น า้เสีย ของเสียและสภาพแวดล้อม และ
สนิค้าอื่น ๆ   

ข้อ 20. ประกอบกิจการรับจ้างผลติสารเคมี และอาหารส าหรับเพาะเลีย้งเชือ้จลุนิทรีย์ 
ข้อ 21. ประกอบกิจการรับจ้างวเิคราะห์สารมลพิษในสิง่แวดล้อม ให้ค าปรึกษา และจดัท า

รายงาน ตรวจติดตามคณุภาพสิง่แวดล้อม 
ข้อ 22. บริการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ 

และเพื่อวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทฯ
ดังกล่าว จึ งขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติมอบอ านาจให้บุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจมอบหมายเป็นผู้ ด าเนินการขอจด
ทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ตลอดจนมีอ านาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามที่นายทะเบียนก าหนด 

ระเบียบวาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้าน
บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้  อายไุม่เกิน 
5 ปี ภายในวงเงินไมเ่กิน 5,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้
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อีกภายในวงเงินดงักลา่วข้างต้น หากบริษัทฯ ได้มีการซือ้คืนหุ้นกู้  และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่ว่า
ด้วยกรณีใด ๆ โดยมีรายละเอียดตา่ง ๆ เก่ียวกบัหุ้นกู้ดงักลา่วดงันี  ้

ประเภท หุ้นกู้ทกุประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีหลกัประกนั ไม่ว่า
จะด้อยสทิธิหรือไม ่ระยะสัน้ (อายไุม่เกิน 270 วนั) หรือระยะยาว ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 

สกลุเงิน สกลุเงินบาท และ/หรือสกลุเงินตา่งประเทศอื่น 
จ านวนเงิน ไมเ่กิน 5,000 ล้านบาทหรือเงินสกลุตา่งประเทศอื่นในจ านวนเทียบเทา่

กนัตามอตัราแลกเปลีย่นในขณะท่ีมีการออกหุ้นกู้แตล่ะคราว 
ทัง้นี ้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติม และ/หรือ ออก
และเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้ เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายใน
วงเงินดงักลา่ว โดยหุ้นกู้ที่ออกจ าหนา่ยแล้วในขณะใดขณะหนึง่จะต้อง
มีจ านวนเงินไมเ่กินวงเงินข้างต้น (Revolving) 

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  มีหรือไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  (แล้วแตก่รณี) 
การเสนอขาย เสนอขายในกรณีทัว่ไปให้แก่ประชาชนผู้ลงทุนทัว่ไป และ/หรือเสนอ

ขายในวงจ ากัดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ
เสนอขายในวงจ ากัดให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย 
และภายในรอบระยะเวลา 4 เดือน และ/หรือเสนอขายในกรณีอื่นใด 
นอกเหนือจากที่กลา่วข้างต้น ไม่ว่าในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  โดยอาจ
เสนอขายครัง้เดียวเต็มจ านวน 5,000 ล้านบาท และ/หรือทยอยออก
และเสนอขายเพียงบางสว่น เป็นคราว ๆ ไป 

อายหุุ้นกู้   ไมเ่กิน 5 ปี 
อตัราดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 
สทิธิในการไถ่
ถอนหุ้นกู้คืน
ก่อนครบก าหนด 
(Call Option) 

บริษัทฯ อาจก าหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนครบก าหนด 
รวมทัง้สทิธิในการซือ้คืนหุ้นกู้ดงักลา่วด้วย 

สทิธิของผู้ ถือหุ้น
กู้ ในการไถ่ถอน
ก่อนก าหนด 
(Put Option) 

บริษัทฯ อาจก าหนดให้สิทธิผู้ ถือหุ้นกู้ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนครบ
ก าหนดตามเง่ือนไขที่จะได้ก าหนดตอ่ไป 
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ตลาดรอง บริษัทฯ อาจน าหุ้นกู้ ไปขึน้ทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
(ThaiBMA) หรือศนูย์ซือ้ขายตราสารหนีไ้ทย หรือศนูย์ซือ้ขายตราสาร
หนีอ้ื่นไมว่า่ในหรือนอกประเทศ 

ทัง้นี ้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอ านาจให้ [ประธานกรรมการบริหาร] หรือบคุคลที่
ได้รับมอบหมายจาก [ประธานกรรมการบริหาร] ("ผู้รับมอบอ านาจ") เป็นผู้มีอ านาจใน
การก าหนดหรือปรับเปลีย่นข้อก าหนดและเง่ือนไขข้างต้น รวมตลอดถึงรายละเอียดอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามความจ าเป็น และด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการขออนุญาต การเปิดเผยข้อมูล และการด าเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
การแตง่ตัง้ที่ปรึกษาหรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  รวมทัง้การเข้าท า
การตกลง การลงนาม และการแก้ไขเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และมีอ านาจใน
การด าเนินการใด ๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบผลส าเร็จ 

ระเบียบวาระที่ 10  ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี) 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบคุคลเพื่อเลือกตัง้
เป็นกรรมการ ประจ าปี 2556 ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 28 กนัยายน 2555 ถึง วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมานัน้ ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือ
หุ้นท่านใดเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกตัง้กรรมการ หรือส่งค าถามส าหรับการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 แตอ่ยา่งใด 

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม) 
ประธานกรรมการบริหาร 
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