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ที� GFPT 4/2555 

          30  เมษายน  2555 

เรื�อง แจ้งมติการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2555 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

ตามที� บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) ได้จดัให้มีการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555  ในวนัจนัทร์ที� 30

เมษายน  2555 เริ�มเวลา 9.30 น. ถึง 11.50 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั =น  M อาคารจีเอฟพีที เลขที� 312 ถนนพระรามที� 2  

แขวงบางมด  เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร   มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชุมทั =งสิ =น  383  ราย นบัจํานวนหุ้น

รวมกนัได้  822,687,638  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 65.61 โดยที�ประชมุได้มีมติในวาระตา่งๆ  ดงันี = 

1.  มีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554  ลงวนัที� 28  เมษายน 2554  ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย  826,650,900  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทั =งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  และงดออกเสยีง  31,400  เสยีง 

2.  มีมติรับทราบการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2554 

3.  มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  สําหรับปีสิ =นสดุ วนัที� 31 ธันวาคม 2554

ด้วยคะแนนเสยีงเห็นด้วย 827,199,194 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสยีงทั =งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและ

ออกเสยีงลงคะแนน  โดยมีคะแนนเสยีงงดออกเสยีง  20,000  เสยีง 

4.  มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี  2554  และจดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมาย 

ดงันี = 

 4.1)  จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2554 เป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.33 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย

จํานวน  413,760,930.00  บาท  คิดเป็นประมาณร้อยละ 97.24 ของกําไรสทุธิตามงบกําไรเฉพาะกิจการ โดย 

  4.1.1)  จ่ายจากกําไรสทุธิงวดปี 2554 ของกิจการที�ได้รับสิทธิ BOI ในอตัราหุ้นละ 0.0960 บาท คิดเป็นเงินปันผล

จ่ายจํานวน  120,366,816.00  บาท โดยผู้ได้รับเงินปันผลสว่นนี =จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หกั ณ ที�จ่าย 

  4.1.2)  จ่ายจากกําไรสะสมของกิจการที�เป็น Non-BOI ซึ�งเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 0 ในอตัราหุ้นละ 

0.2340 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจํานวน  293,394,114.00  บาท  โดยผู้ ได้รับเงินปันผลสว่นนี =จะต้องถกู

หกัภาษีเงินได้หกัณที�จ่ายในอตัราร้อยละ 10 หรือคิดเป็นหุ้นละ 0.0234 บาท  

  ดงันั =น ผู้ ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลสทุธิ 0.3066 บาทตอ่หุ้น 
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  ทั =งนี =  บริษัทได้กําหนดรายชื�อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัพธุที� 4  เมษายน 2555 (Record Date) และให้  รวบรวม

รายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ�มเติม พ.ศ. 2551) 

โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัพฤหสับดีที� 5 เมษายน 2555  และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัองัคารที�15 พฤษภาคม 

2555 

 4.2) บริษัทไม่มีการจดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมายจากผลการดําเนินงานปี 2554 เนื�องจาก ณ สิ =นปี 2554 บริษัทฯมี

เงินทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 140,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ�งครบตาม

จํานวนที�กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว 

วาระนี =ได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 827,182,194 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทั =งหมดของผู้ ถือหุ้น

ที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน และงดออกเสยีง 40,000 เสยีง 

5.  มีมติอนมุตัิการแต่งตั =งกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระ 3 ท่าน คือ นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค นางสาววรรณี ศิริ

มงคลเกษม  และนายสจิุน ศิริมงคลเกษม กลบัเข้าเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนี�งด้วยคะแนนเสยีง  ดงันี = 

 (1)  นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  ได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงเห็น

ด้วย 817,156,134 เสียงคิดเป็นร้อยละ98.15 ของจํานวนเสียงทั =งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน และมีคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วย 15,398,100 เสยีง งดออกเสยีง 12,000 เสยีง และบตัรเสยี 8,000 เสยีง 

 (2)  นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม ตําแหนง่กรรมการบริษัท ได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงเห็นด้วย 822,449,234 เสียง คิด

เป็นร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทั =งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 17,000

เสยีง  และบตัรเสยี 8,000 เสยีง 

 (3)   นายสจิุน ศิริมงคลเกษม ตําแหนง่กรรมการบริษัท  ได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงเห็นด้วย 598,462,550 เสียง คิดเป็น

ร้อยละ 98.15 ของจํานวนเสยีงทั =งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน และมีคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วย 

11,259,584 เสยีง งดออกเสยีง 20,000 เสยีง  และบตัรเสีย  37,000 เสยีง 

6.  มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั =งหมดของผู้ ที�มาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประจําปี 2555 ในอตัราเดิมที�ได้รับในปี  2554 โดยมีรายละเอียด ดงันี = 

  คา่ตอบแทนรายเดือน 

  ประธานกรรมการบริษัท    เดือนละ 40,000 บาท 

  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  เดือนละ 40,000 บาท 

  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  เดือนละ 35,000 บาท 

  กรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัท   เดือนละ 35,000 บาท 

  โบนสัประจําปี 
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  ปีละ 1 เทา่ของคา่ตอบแทนรายเดือน 

  ทั =งนี =หากกรรมการทา่นใดเป็นลกูจ้างของบริษัทคงให้ได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจําปีตามอตัราที� 

  กลา่วมาข้างต้นนอกเหนือจากคา่ตอบแทนที�ได้รับในฐานะลกูจ้างของบริษัทฯ 

  โบนสัพิเศษ 

  – ไมม่ี – 

 คา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วข้างต้นได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงเห็นด้วย  832,515,234  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของ 

จํานวนเสยีงทั =งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุ และงดออกเสยีง 22,000 เสยีง และบตัรเสยี 37,000 เสยีง 

7.  มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแตง่ตั =ง  บริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จํากดั  โดย นายอําพล จํานงวฒัน์ ผู้สอบบญัชี

รับอนญุาตเลขที� 4663 หรือนางสาววรรญา พทุธเสถียร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4387  หรือนายนริศ  เสาวลกัษณ์

สกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 5369 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  และอนมุตัิค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทฯย่อย

ประจําปี 2555  เป็นจํานวนเงินรวม 2,606,700.00 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�มและค่าใช้จ่ายอื�นๆ ในการเดินทางในการ

ตรวจสอบบญัชีที�ตา่งจงัหวดั )ด้วยคะแนนเสยีงเห็นด้วย  832,505,234  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ100 ของจํานวนเสียงทั =งหมด

ของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสยีงดออกเสยีง 32,000 เสยีง และบตัรเสยี 37,000 เสยีง 

   

  จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

      

                  (นพ.อนนัต์ศิริมงคลเกษม) 

                  ประธานกรรมการบริหาร 


