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ที่ GFPT 4/2553 

17 กุมภาพันธ 2553 

 

เร่ือง  การจายเงินปนผล การเปล่ียนแปลงมูลคาหุน (Par Value) และการแจงระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2553 

เรียน  กรรมการและผูจัดการ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตามที่บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 2/2553 เม่ือวันที่ 17 

กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.40 น. บริษัทฯ ขอแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระท่ีสําคัญ ๆ ดังนี้ 

1. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับงวดบัญชีประจําป 2552 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผานการ

ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และผานการพิจารณาจากคณะกรรมตรวจสอบแลว เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผู

ถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

2. มีมติอนุมัติใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 2.50 บาท คิดเปนเงินทั้งส้ินจํานวน 

313,455,250.00 บาท โดยเปนการจายจากกําไรสุทธิที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลทั้ง

จํานวน ซึ่งผูรับเงินปนผลไมตองถูกหักภาษี ณ ที่จาย โดยบริษัทฯ กําหนดใหวันที่ 8 เมษายน 2553 เปนวันใหสิทธิผู

ถือหุน (Record Date) เขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 และรับเงินปนผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตาม

มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ดวยวิธีปด

สมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 9 เมษายน 2553  และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 และ

พิจารณาอนุมัติใหจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 3,901,615.68 บาท 

 

3. มีมติอนุมัติใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนของบริษัทที่ตราไว (Par Value) จากเดิมหุน

ละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทจะคงเดิม คือ 1,400,000,000 บาท แตจํานวนหุนสามัญ

ของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจาก 140,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปน 1,400,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน

ละ 1 บาท โดยคาดวาการปรับมูลคาหุนที่ตราไวเปนหุนละ 1 บาท นาจะมีผลสมบูรณตามกฎหมายภายในเดือน

พฤษภาคม 2553 

 

4. มีมติอนุมัติใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท เพื่อใหสอดคลอง

กับการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากเดิมหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท 

 

5. มีมติอนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังใหกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2553 ตอไปนี้จาํนวน 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง 

(1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ตําแหนง ประธานกรรมการบริษัท 
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(2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม ตําแหนง  รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ 

(3) นพ.สาธิต กรเณศ ตําแหนง  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ทั้งนี้ ในป 2552 บริษัทฯ มีกรรมการจํานวนท้ังหมด 9 ทาน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ทาน หรือ 1 ใน 3 ของ

คณะกรรมการทั้งคณะตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดไว 

 

6. มีมติอนุมัติใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจายคาตอบแทนกรรมการใหกับกรรมการบริษัทประจําป 2553 ในอัตรา

เดิมตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนประจําป 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

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 

ทั้งนี้ ใหกรรมการซ่ึงเปนลูกจางของบริษัทคงไดรับคาตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจําปตามอัตราท่ีกลาวมา

ขางตน นอกเหนือจากคาตอบแทนที่ไดรับในฐานะลูกจางของบริษัทฯ 

โบนัสพิเศษ 

– ไมมี – 

 

7. มีมติอนุมัติใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังให (1) นายอําพล จํานงควัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 

4663 หรือ (2) นายนริศ เสาวลักษณสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ (3) นางสาววรรญา พุทธเสถียร 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 จากบริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ

และบริษัทยอยจํานวน 5 บริษัท ประจําป 2553 โดยกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงินรวม 2,305,700 บาท (ไมรวม

คาภาษีมูลคาเพิ่ม คาสอบทานงบภาษาอังกฤษ และคาใชจายในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ตางจังหวัด) 

 

8. มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 9.30 น. 

ณ หองประชุมบริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที เลขท่ี 312 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2552 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2552 

ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับงวดบัญชีประจําป 2552 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

ระเบียบวาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลและจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายจากผลการ 

ดําเนินงานประจําป 2552 
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ระเบียบวาระท่ี 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระประจําป 2553 

ระเบียบวาระท่ี 6  พิจารณาการจายคาตอบแทนกรรมการบริษัทประจําป 2553 

ระเบียบวาระท่ี 7  พิจารณาแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2553 

ระเบียบวาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนของบริษัทที่ตราไว (Par Value) จากเดิม 

หุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท 

ระเบียบวาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับ

การเปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว 

ระเบียบวาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

 

9. มีมติอนุมัติกําหนดใหวันที่ 8 เมษายน 2553 เปนวันใหสิทธิผูถือหุน (Record Date) เขารวมการประชุมสามัญผูถือ

หุนประจําป 2553 และรับเงินปนผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ดวยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 9 เมษายน 2553 

 

10. บริษัทขอเรียนวา ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับเลือกต้ัง

เปนกรรมการ หรือสงคําถามสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 แตอยางใด 

 

อนึ่ง การใหสิทธิเงินปนผลดังกลาวยังมีความไมแนนอน เนื่องจากตองรอการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

 

สําหรับผูถือหุนที่ประสงคจะสอบถามหรือขอขอมูลเพิ่มเติมในเร่ืองที่บรรจุไวในระเบียบวาระการประชุมขางตน 

และ/หรือเสนอแนะขอคิดเห็นอื่นใดสามารถสงคําถามและขอคิดเห็นเปนการลวงหนามายังบริษัทฯหรือสงเปนจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสไดที่ companysecretary@gfpt.co.th 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

                    ขอแสดงความนับถือ 

 

                                (นพ.อนันต ศิริมงคลเกษม) 

          ประธานกรรมการบริหาร 

เลขานุการบริษัท 

โทรศัพท 02 473 8000 

โทรสาร 02-473-8393 
 


