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ที� GFPT 4/2554 
28 เมษายน 2554 

 

เรื�อง  แจ้งมติการประชมุใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
          ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

ตามที� บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) ได้จดัให้มกีารประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 ในวนัพฤหสับดทีี� 28 
เมษายน 2554 เริ�มเวลา 9.30 น. ถึง 11.15 น. ณ ห้องประชมุบริษัท ชั ?น M อาคารจีเอฟพีที เลขที� 312 ถนนพระรามที� 2 
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชมุทั ?งสิ ?น 324 คน นบัจํานวนหุ้น
รวมกนัได้ 837,580,833 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.80 โดยที�ประชมุได้พิจารณาและมีมติดงัตอ่ไปนี ? 
1. ที�ประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 ลงวนัที� 29 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย 798,837,534 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.00 ของจํานวนเสยีงทั ?งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีง งดออกเสยีง 39,882,600 เสยีง  

2. ที�ประชมุรับทราบการรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทประจําปี 2553 
3. ที�ประชมุมีมติ อนมุตังิบดลุและงบกําไร-ขาดทนุของบริษัท สิ ?นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วย 

799,298,534 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสยีงทั ?งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
โดยมีคะแนนเสยีง งดออกเสยีง 39,862,000 เสยีง และ บตัรเสยี 700 เสยีง  

4. ที�ประชมุมีมติอนมุตัใิห้จา่ยเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจําปี 2553 และจดัสรรเงินทนุสาํรองตามกฎหมาย 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ?   
(1) จดัสรรเงินทนุสาํรองตามกฎหมาย ประจําปี 2553  เนื�องจากบริษัทได้จดัสรรสาํรอง

ตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจํานวน 140,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทนุจดทะเบียน ซึ�งครบ
ตามจํานวนที�ต้องสาํรองไว้ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว 

(2) จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจําปี 2553 ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท 
รวมเป็นเงินทั ?งสิ ?นจํานวน 376,146,300.00 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 91.71 ของกําไรสทุธิตามงบกําไร
เฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดการจดัสรรกําไรจากผลการดาํเนินงานแยกตามสว่นงาน ดงันี ? 
2.1) จดัสรรกําไรจากกิจการที�ได้รับการสง่เสริมการลงทนุที�ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในอตัราหุ้นละ 0.295 บาท 

คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจํานวน 369,877,195.00 บาท โดยผู้ได้รับเงินปันผลสว่นนี 4จะได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้หกั ณ ที�จ่าย  

2.2) จดัสรรกําไรจากกิจการที�ต้องเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับกําไรสทุธิ ในอตัราร้อยละ 25 ของกําไรสทุธิ 
ในอตัราหุ้นละ 0.005 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจํานวน 6,269,105.00 บาท โดยผู้ได้รับเงินปันผลสว่นนี ? 
จะต้องถกูหกัภาษีเงินได้หกั ณ ที�จ่าย  
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ทั ?งนี ? บริษัทฯกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิรับเงินปันผล ในวนัที� 7 เมษายน 2554 (Record Date) และให้รวบรวม
รายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกั
การโอนหุ้นในวนัที� 8 เมษายน 2554 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 13 พฤษภาคม 2554 

ซึ�งวาระนี ? ได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วย 799,297,534 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสยีง
ทั ?งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  โดยมีคะแนนเสยีง งดออกเสยีง 39,863,000 เสยีง และ 
บตัรเสยี 700 เสยีง        

5. ที�ประชมุมีมติอนมุตักิารเลอืกตั ?งกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระ 3 ทา่น คือ นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม  
นางสมสริิ อิงโพธิOชยั และ นายปารเมศ เหตระกลู กลบัเข้าเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง ด้วยคะแนนเสยีง  ดงันี ? 
(1)  นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ตําแหนง่ ประธานกรรมการบริหาร ได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วย 

788,956,434 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.67 ของจํานวนเสยีงทั ?งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุ และ ออกเสยีง
ลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย 10,641,100 งดออกเสยีง 39,886,000 เสยีง และ บตัรเสยี 17,700 
เสยีง 

(2)   นางสมสริิ อิงโพธิOชยั ตําแหนง่ กรรมการบริหาร ได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วย 798,169,034 เสยีง คิด
เป็นร้อยละ 99.86 ของจํานวนเสยีงทั ?งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  โดยมคีะแนนเสยีง 
ไมเ่ห็นด้วย   1,158,300 งดออกเสยีง 39,908,000 เสยีง และ บตัรเสยี 265,900 เสยีง  

(3)   นายปารเมศ เหตระกลู ตําแหนง่ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วย 
799,364,534 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสยีงทั ?งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน  โดยมีคะแนนเสยีง งดออกเสยีง 39,886,000 เสยีง และ บตัรเสยี 250,700 เสียง     

6. ที�ประชมุมีมติอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี 2554 ในอตัราเดิมที�ได้รับในปี 2553 โดยมีรายละเอียด ดงันี ? 
คา่ตอบแทนรายเดือน 
ประธานกรรมการบริษัท     เดือนละ 40,000 บาท 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  เดือนละ 40,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   เดือนละ 35,000 บาท 
กรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัท   เดือนละ 35,000 บาท 
โบนสัประจําปี 
ปีละ 1 เทา่ของคา่ตอบแทนรายเดือน 
ทั ?งนี ?หากกรรมการทา่นใดเป็นลกูจ้างของบริษัทคงให้ได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจําปีตามอตัราที�
กลา่วมาข้างต้น นอกเหนือจากคา่ตอบแทนที�ได้รับในฐานะลกูจ้างของบริษัทฯ 
โบนสัพิเศษ 

– ไมม่ี – 
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คา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วข้างต้นได้รับอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีง เห็นด้วย 799,582,534 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 95.24 ของ
จํานวนเสยีงทั ?งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุ โดยมคีะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย 26,000 เสยีง งดออกเสยีง 39,892,000 เสยีง 
และ บตัรเสยี 700 เสยีง 
7. ที�ประชมุมีมติอนมุตัแิตง่ตั 4งบริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วสิเซส จํากดั โดย นายอําพล จํานงวฒัน์ ผู้สอบบญัชี

รับอนญุาตเลขที� 4663 หรือ นางสาววรรญา พทุธเสถียร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4387 หรือ นายนริศ 
เสาวลกัษณ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 5369 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และ อนมุตัิคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ
และบริษัทฯยอ่ยประจําปี 2554 เป็นจํานวนเงินรวม 2,341,700 บาท และคา่บริการอื�นๆ เป็นจํานวนเงิน 120,000 
บาท ตามที�เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วย 799,521,534 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจํานวนเสยีงทั 4งหมดของผู้
ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  โดยมีคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย 80,000 เสยีง งดออกเสยีง 39,899,000 
เสยีง และ บตัรเสยี 700 เสยีง     

 
เนื�องจากหลงัการเปิดประชมุแล้วยงัคงมีผู้ ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชมุเพิ�มเตมิจงึทําให้จํานวนหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีงลง
มติในแตล่ะวาระมีจํานวนเพิ�มขึ ?น ดงันั ?น ก่อนปิดการประชมุจงึมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น จํานวน 352 ราย 
รวมจํานวนหุ้นได้ 839,501,234 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.96 ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยแล้วทั ?งหมด 

 
จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 

          (นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม) 
            ประธานกรรมการบริหาร 


