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ที ่GFPT 2/2557 

18 กมุภาพนัธ์ 2557 

เร่ือง การจ่ายเงินปันผลปี 2556 และก าหนดวนัประชมุและระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557  

เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2557 เมื่อวนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 
2557 เวลา 9.30 น. ดงันี ้

1. เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2556 ในอตัราหุ้น
ละ 0.35 บาท (สามสิบห้าสตางค์) โดยก าหนดจ่ายในวนัที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยเงินปันผลดงักลา่วจะจ่ายออก
จากก าไรสทุธิงวดปี 2556 และก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร ที่ได้รับสทิธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล (BOI) ทัง้จ านวน ผู้ ถือ
หุ้นท่ีได้รับเงินปันผลจะไมถ่กูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย และไมส่ามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้  
ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล  ในวนัที่ 4 มีนาคม 2557 (Record 
Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที่ 5 มีนาคม 2557 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 11 เมษายน 
2557 
ทัง้นี ้สิทธิในการรบัเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัการอนมุติัจากทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2557 

2. ก าหนดให้จดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 ในวนัที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ  ห้องประชุมชัน้ M 
อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  

3. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวนัที่ 4 มีนาคม 2557 (Record Date) 
และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที ่5 มีนาคม 2557 

4. ก าหนดระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 ดงันี ้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2556   

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้น าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้น ครัง้ที่ 1/2556  ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 12 ธันวาคม 2556  ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการ
บนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว 

ระเบียบวาระที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2556   

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2556 ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556   

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปี สิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ที่ได้ผา่นการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (นาย
อ าพล จ านงค์วฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4663 ในนาม บริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี  
จ ากดั) และได้ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2556  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2556 เป็นเงินสดให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญัส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 ใน
อตัราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสบิห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 438,837,350.00 บาท 
คิดเป็นประมาณร้อยละ 82.14 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากก าไร
สทุธิงวดปี 2556 และก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จัดสรร ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
(BOI) ทัง้จ านวน ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับเงินปันผลจะไมไ่ด้รับเครดิตภาษี 

บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัที่ 4 มีนาคม 2557 (Record Date) และ
ให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 5 มีนาคม 2557 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 11 เมษายน 2557 

ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนมุติัจากที่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 

เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมายจ านวนรวม 140,000,000.00 บาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจ านวนที่ต้องส ารองไว้ตาม
กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ แล้วจึงไมม่ีการจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมายจากผล
การด าเนินงานปี 2556 

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจ าปี 2557 

ในปี 2557 กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายแพทย์อนนัต์         
ศิริมงคลเกษม (2) นางสมสริิ  อิงโพธ์ิชยั และ (3) นายปารเมศ  เหตระกลู 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียในกรณีนี ้เห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จึงมีมติเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ทา่นกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่  ดงันี ้

1) นายแพทย์อนนัต์  ศิริมงคลเกษม  ต าแหนง่ ประธานกรรมการบริหารและรอง
กรรมการผู้จดัการ 
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2) นางสมสริิ  อิงโพธ์ิชยั  ต าแหนง่ กรรมการบริหาร 
3) นายปารเมศ เหตระกลู  ต าแหนง่ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
เนื่องจากเห็นวา่กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้าม 
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องข้อบงัคบับริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ (ส าหรับกรรมการอิสระ) 
นอกจากนี ้ยงัได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมดัระวงั และซื่อสตัย์สจุริต 
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
อีกทัง้ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ  

ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  
2557 เพิ่มขึน้จากปี 2556 โดยค านึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2556 ปี 2557 (ปีที่เสนอ) 
1) ค่าตอบแทนรายเดือน   
    - ประธานกรรมการบริษัท 40,000 บาท/คน/เดือน 50,000 บาท/คน/เดือน 
    - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 40,000 บาท/คน/เดือน 50,000 บาท/คน/เดือน 
    - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 35,000 บาท/คน/เดือน 45,000 บาท/คน/เดือน 
    - กรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัท 35,000 บาท/คน/เดือน 45,000 บาท/คน/เดือน 
2) โบนัสประจ าปี ปีละ 1 เทา่ 

ของคา่ตอบแทนรายเดือน 
ปีละ 1 เทา่ 

ของคา่ตอบแทนรายเดือน 
3) โบนัสพเิศษ – ไมม่ี – – ไมม่ี – 

ทัง้นีใ้ห้กรรมการซึง่เป็นลกูจ้างของบริษัทฯ คงได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจ าปี
ตามอตัราที่กลา่วมาข้างต้นนอกเหนือจากคา่ตอบแทนที่ได้รับในฐานะลกูจ้างของบริษัทฯ 

ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557 

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน 
เอ เอ็ม ซี จ ากัด (AMC) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ สอบบญัชีของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย จ านวน 5 บริษัท ประจ าปี 2557 โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้
(1) นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4663 หรือ 

 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี 
ตัง้แตปี่ 2556) 

(2) นางสาวประภาศรี ลลีาสภุา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4664 หรือ 
(ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย) 
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(3) นางสาวยพุิน ชุ่มใจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 8622 
 (ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย) 

และเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยจ านวน 5 บริษัท ประจ าปี 2557 เป็นจ านวนเงินรวม 2,480,000 บาท ซึ่ง
เทา่กบัคา่สอบบญัชีในปี 2556 (ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางใน
การตรวจสอบบญัชีที่ตา่งจงัหวดั) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2556 ปี 2557 
(ปีที่เสนอ) 

คา่สอบบญัชีบริษัทฯ 805,000.- 805,000.- 
คา่สอบบญัชีบริษัทยอ่ย 5 บริษัท 1,675,000.- 1,675,000.- 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี 2,480,000.- 2,480,000.- 
   
ระเบียบวาระที่ 8   ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

อนึง่ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 และเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตัง้แต่วันที่ 17 กันยายน 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา เมื่อพ้นก าหนด
ระยะเวลาดงักลา่วแล้ว พบวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุ หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ หรือสง่ค าถาม
ลว่งหน้า ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 แตอ่ยา่งใด 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือขอข้อมลูเพิ่มเติมในเร่ืองที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมข้างต้นและ /
หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นอื่นใด สามารถสง่ค าถามและข้อคิดเห็นเป็นการลว่งหน้ามายงับริษัทฯ หรือสง่เป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ได้ที่ companysecretary@gfpt.co.th หรือติดตอ่เลขานกุารบริษัท ได้ที่ 02 473 8000 โทรสาร 02 473 8398 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม) 
ประธานกรรมการบริหาร 
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