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ที ่GFPT 5/2559 

 8 เมษายน 2559 

เร่ือง  แจ้งมติการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตามที่ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัศกุร์ที่ 8 เมษายน 2559 

เร่ิมเวลา 9.30 น. ถึง 11.45 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร 10150 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 425 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ 864,564,156 

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.95 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด โดยที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2558 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง        

เห็นด้วย 864,572,457 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน และมีงดออกเสยีง 10,000 เสยีง 

2.  ทีป่ระชมุรับทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 

3.  ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วย

คะแนนเสยีง เห็นด้วย 864,304,657 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออก

เสยีงลงคะแนน และมีงดออกเสยีง 325,300 เสยีง 

4.  ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญั ประจ าปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น

เงินทัง้สิน้จ านวน 313,455,250 บาท โดยจ่ายจากก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรรที่ได้รับสทิธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล (BOI) 

ทัง้จ านวน ผู้ ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไมถ่กูหกัภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ทัง้นี ้บริษัทฯ 

ก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัที่ 9 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 10 

มีนาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วย 864,619,957 เสยีง คิดเป็น

ร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน และมีงดออกเสยีง 10,000 เสยีง 
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5.  ที่ประชุมมีมติอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2559 จ านวน 3 ท่าน คือ นายประสิทธ์ิ  

ศิริมงคลเกษม, นายวิรัช ศิริมงคลเกษม และนายแพทย์สาธิต กรเณศ กลบัเข้าเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนี่ง ด้วยคะแนน

เสยีง ดงันี ้

 (1)  นายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท ได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 

811,538,017 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.59 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียง

ลงคะแนน โดยมีคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย 20,081,940 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.41 และงดออกเสยีง 10,000 เสยีง 

  (หมายเหต:ุ วาระนีน้ายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม ซึง่เป็นประธานกรรมการบริษัท และถือหุ้นบริษัทจ านวน 33,000,000 

หุ้น ซึง่ถือเป็นผู้มีสว่นได้เสยีในวาระการประชมุนี ้จึงไมม่ีสทิธ์ิออกเสยีง คิดเป็นจ านวน 33,000,000 เสยีง) 

 (2)  นายวิรัช ศิริมงคลเกษม กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท ได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 

814,188,517 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.59 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียง

ลงคะแนน โดยมีคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย 20,081,940 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.41 และงดออกเสยีง 10,000 เสยีง 

  (หมายเหต:ุ วาระนีน้ายวิรัช ศิริมงคลเกษม ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการบริษัท และถือหุ้นบริษัทจ านวน 30,349,500

หุ้น  ซึง่ถือเป็นผู้มีสว่นได้เสยีในวาระการประชมุนี ้จึงไมม่ีสทิธ์ิออกเสยีง คิดเป็นจ านวน 30,349,500 เสยีง)  

 (3)  นายแพทย์สาธิต กรเณศ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ ได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วย 843,127,793 

เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.51 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนน

เสยีง ไมเ่ห็นด้วย 21,492,164 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.49 และงดออกเสยีง 10,000 เสยีง 

6.  ทีป่ระชมุมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 ในอตัราเดิมที่ได้รับในปี 2558 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

  คา่ตอบแทนรายเดือน 

  ประธานกรรมการบริษัท       เดือนละ 50,000 บาท 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ    เดือนละ 50,000 บาท 

  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ     เดือนละ 45,000 บาท 

  กรรมการบริษัท        เดือนละ 45,000 บาท 

  โบนสัประจ าปี 

  ปีละ 1 เทา่ของคา่ตอบแทนรายเดือน 

  ทัง้นี ้หากกรรมการทา่นใดเป็นลกูจ้างของบริษัทฯ คงให้ได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจ าปี ตามอตัราที่ 

  กลา่วมาข้างต้น นอกเหนือจากคา่ตอบแทนที่ได้รับในฐานะลกูจ้างของบริษัทฯ 
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  คา่ตอบแทนที่ไมใ่ช่ตวัเงิน 

  - ไมม่ี - 

 คา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วข้างต้นได้รับอนมุตัิ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุม ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 864,616,457 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 และมีงดออกเสียง 13,500 เสียง คิด

เป็นร้อยละ 0.00 

7.  ที่ประชุมมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ บริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) โดย นายอ าพล จ านงวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

เลขที่ 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสภุา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4664 หรือ นายนริศ เสาวลกัษณ์สกุล ผู้สอบ

บญัชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และอนุมตัิค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 

2559 เป็นจ านวนเงินรวม 2,720,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 864,616,157 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

100.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

0.00 และมีงดออกเสยีง 13,500 เสยีง 

เนื่องจากหลงัการเปิดประชุมแล้วยงัคงมีผู้ ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงท าให้จ านวนหุ้นที่มีสิทธ์ิออกเสียง     

ลงมติในแต่ละวาระมีจ านวนเพิ่มขึน้ ดงันัน้ ก่อนปิดการประชุมจึงมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น จ านวน 441 ราย

รวมจ านวนหุ้นได้ 864,629,957 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.96 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด 

   

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

   

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

  (นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม) 

  ประธานกรรมการบริหาร 


