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ที่ GFPT 7/2552 

 

29 เมษายน 2552 

 

เรื่อง  แจงมติการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2552 

เรียน  กรรมการและผูจัดการ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

ตามที่ บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ไดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ในวันพุธที่ 29 

เมษายน 2552 เริ่มเวลา 9.35 น. ถึง 10.45 น. ณ หองประชุมบริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 118 หมู 4 ถนนพระราม 

2 แขวงบางมด  เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร   มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาเขารวมประชุมทั้งส้ิน 105  คน   นับ

จํานวนหุนรวมกันได 89,120,938 หุน คิดเปนรอยละ 71.08 โดยที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติดังตอไปนี้  

 

1.  ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ลงวันที่ 29 มกราคม 2552 

โดยไมมีการแกไข ดวยคะแนนเสียง ดังนี้  

จํานวนหุนที่มารวมประชุมในวาระนี้ 89,166,938 เสียง   

จํานวนหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 0 เสียง   

จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 89,166,938 เสียง   

ลงมติ เห็นดวย 89,166,938 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

 ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

 บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 
 
2.  ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2551 
 
3.  ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและงบกําไร-ขาดทุนของบริษัท ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดวยคะแนนเสียง 

ดังนี้  

จํานวนหุนที่มารวมประชุมในวาระนี้ 89,171,038 เสียง   

จํานวนหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 0 เสียง   

จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 89,171,038 เสียง   

ลงมติ เห็นดวย 89,171,038 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

 ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

 บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 
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4.  ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 2.50 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 313,455,250.00 บาท 

โดยกําหนดจายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายเปน

จํานวนเงิน 29,491,509.44 บาท ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

จํานวนหุนที่มารวมประชุมในวาระนี้ 89,172,147 เสียง   

จํานวนหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 0 เสียง   

จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 89,172,147 เสียง   

ลงมติ เห็นดวย 89,172,147 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

 ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

 บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 
 
5.  ที่ประชุมมีมติอนุมัติดวยเสียงขางมากใหเลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ คือ นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย

โชค  นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม และนายสุจิน ศิริมงคลเกษม กลับเขาเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนน

เสียง ดังนี้ 

(1) นายธนาธิป พิเชษฐวณิชยโชค  ตําแหนง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

จํานวนหุนที่มารวมประชุมในวาระนี้ 89,172,147 เสียง   

จํานวนหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 0 เสียง   

จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 89,172,147 เสียง   

ลงมติ เห็นดวย 89,076,646 เสียง คิดเปนรอยละ 99.89 

 ไมเห็นดวย 85,500 เสียง คิดเปนรอยละ 0.10 

 งดออกเสียง 1 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

 บัตรเสีย 10,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.01 

 

(2) นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม   ตําแหนง  กรรมการบริษัทฯ 

จํานวนหุนที่มารวมประชุมในวาระนี้ 89,172,149 เสียง   

จํานวนหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 0 เสียง   

จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 89,172,149 เสียง   

ลงมติ เห็นดวย 89,172,148 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

 ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

 งดออกเสียง 1 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

 บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 
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(3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม   ตําแหนง  กรรมการบริษัทฯ 

จํานวนหุนที่มารวมประชุมในวาระนี้ 89,173,149 เสียง   

จํานวนหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 0 เสียง   

จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 89,173,149 เสียง   

ลงมติ เห็นดวย 89,173,049 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

 ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

 บัตรเสีย 100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

 

6.  ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหใหจายคาตอบแทนใหกับกรรมการของบริษัทประจําป 2552 โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

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 

ทั้งนี้หากกรรมการทานใดเปนลูกจางของบริษัทคงใหไดรับคาตอบแทนรายเดือนและโบนัประจําปตามอัตราที่

กลาวมาขางตน นอกเหนือจากคาตอบแทนที่ไดรับในฐานะลูกจางของบริษัทฯ 

โบนัสพิเศษ 

– ไมมี – 

 

  ที่ประชุมมีมติอนุมัติในวาระนี้ ดวยคะแนนเสียงเห็น ดังนี้ 

จํานวนหุนที่มารวมประชุมในวาระนี้ 89,173,151 เสียง   

จํานวนหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 0 เสียง   

จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 89,173,151 เสียง   

ลงมติ เห็นดวย 89,173,151 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

 ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

 บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 
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7.  ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแตงตั้งบริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด โดย นายสมชาย คุรุจิต

โกศล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3277 หรือ นายอําพล จํานงวัฒนผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาว

วรรญา พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ นายนริศ เสาวลักษณสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  

5369 เปนผูสอบบัญชีของบริษัท    และอนุมัติคาตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอยจํานวน 5 บริษัท 

ประจําป 2552 เปนจํานวนเงินรวม 2,425,700 บาท (ไมรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม คาสอบทานงบภาษาอังกฤษ และ

คาใชจายในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ตางจังหวัด) ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

จํานวนหุนที่มารวมประชุมในวาระนี้ 89,173,151 เสียง   

จํานวนหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 0 เสียง   

จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 89,173,151 เสียง   

ลงมติ เห็นดวย 89,173,151 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

 ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

 บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

 

เนื่องจากหลังการเปดประชุมแลวยังคงมีผูถือหุนทยอยมาเขารวมประชุมเพิ่มเติมจึงทําใหจํานวนหุนที่มีสิทธิออก

เสียงลงมติในแตละวาระมีจํานวนเพิ่มขึ้น ดังนั้น กอนปดการประชุมจึงมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุน จํานวน 

116 ราย รวมจํานวนหุนได 89,177,159 หุน คิดเปนรอยละ 71.12 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

         (นพ.อนันต ศิริมงคลเกษม) 

           ประธานกรรมการบริหาร 

 


