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ที ่GFPT 8/2564 

 8 เมษายน 2564 

เร่ือง  แจ้งมติการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตามที่ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ได้จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เร่ิมเวลา 9.30 น. ถึง 10.31 น. ซึ่งเป็นการถ่ายทอดสดผ่านระบบ DAP           
e-Shareholder Meeting  & Webex จากห้องประชุมบริษัท ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด  
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โดยมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 399 ราย นบัจ านวนหุ้น 
รวมกนัได้ 772,521,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.61 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด โดยทีป่ระชมุได้พิจารณาและมีมติ 
ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ทีป่ระชมุรับทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

2.  ที่ประชุมมีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2563 ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 815,212,185 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 754,800 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

3.  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ ถือหุ้ นสามัญประจ าปี 2563 ในอัตราหุ้ นละ      
0.20 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 250,764,200 บาท โดยจ่ายจากก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
งวดปี 2563 ซึ่งผู้ ได้รับเงินปันผลจะต้องถกูหกัภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ทัง้นี ้บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิ
รับเงินปันผล ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2564 (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 29 เมษายน 2564 
ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 815,966,985 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

4.  ที่ประชุมมีมติอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจ าปี 2564 จ านวน 3 ท่าน คือ                 
นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค, นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม และนายสจิุน ศิริมงคลเกษม กลบัเข้าเป็น
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนี่ง ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
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1)  นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ ได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง

ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 730,360,780 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 89.5086 
ไมเ่ห็นด้วย 85,606,205 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 10.4914 
งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

2)  นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการบริษัท ได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 791,446,214 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 96.9949 
ไมเ่ห็นด้วย 24,520,771 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 3.0051 
งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

3)  นายสจิุน ศิริมงคลเกษม กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท ได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 754,839,493 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 92.5167 
ไมเ่ห็นด้วย 61,055,992 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 7.4833 
งดออกเสยีง 71,500 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

5.  ที่ประชุมมีมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ในอตัราเดิมที่ได้รับในปี 2563 โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้
คา่ตอบแทนรายเดือน 
ประธานกรรมการบริษัท   เดือนละ 50,000 บาท 
คา่ตอบแทนรายเดือน (ตอ่) 
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 ตาม
อตัราที่กลา่วมาข้างต้น นอกเหนือจากคา่ตอบแทนที่ได้รับในฐานะลกูจ้างของบริษัทฯ 

คา่ตอบแทนที่ไมใ่ช่ตวัเงิน 
- ไมม่ี - 
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ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวข้างต้นได้รับอนุมตัิ  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้

เห็นด้วย 815,966,885 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.99999 
ไมเ่ห็นด้วย 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00001 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

6.  ทีป่ระชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ บริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) โดยนายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ ผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสภุา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และอนมุตัิค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน
รวม 3,630,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 778,565,985 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

เนื่องจากหลงัการเปิดประชุมแล้วยงัคงมีผู้ ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติมและมีผู้ ถือหุ้นออกจากระบบการ
ประชุม จึงท าให้จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงมติในแตล่ะวาระไม่เท่ากนั ดงันัน้ ก่อนปิดการประชมุจึงมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉันทะแทนผู้ ถือหุ้น จ านวน 402 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 778,565,985 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 62.10 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยแล้วทัง้หมด 

   
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
  ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
     (นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม) 
    ประธานกรรมการบริหาร 
 


