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ที่ GFPT 9/2565 

 8 เมษายน 2565 

เรือ่ง  แจง้มติการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ตามที่ บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) ไดจ้ดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
(E-AGM) ในวันศุกร์ที่  8 เมษายน 2565 เริ่มเวลา  9.30 น. ถึง 10.20 น. ซึ่งเป็นการถ่ายทอดสดผ่านระบบ DAP                    
e-Shareholder Meeting จากหอ้งประชุมบริษัท ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 10150 โดยมีผูถื้อหุน้และผู้รบัมอบฉันทะมาเขา้ร่วมประชุมทั้งสิน้ 404 ราย นับจ านวนหุน้ รวมกันได ้
849,575,866 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 67.76 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด โดยที่ประชมุไดพ้ิจารณาและมีมติ ดงัต่อไปนี ้

1.  ที่ประชมุรบัทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2564 

2.  ที่ประชุมมีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2564 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 848,955,466 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 627,400 เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

3.  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2564 ในอัตราหุ้นละ      
0.10 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 125,382,100 บาท โดยจ่ายจากก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ซึ่งผูไ้ดร้บั
เงินปันผลจะตอ้งถูกหกัภาษีเงินไดห้ัก ณ ที่จ่าย ทัง้นี ้บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิรบัเงินปันผล ในวนัที่     
8 มีนาคม 2565 (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 848,982,566 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9293 
ไม่เห็นดว้ย 600,300 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0707 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

4.  ที่ประชุมมีมติอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระประจ าปี 2565 จ านวน 3 ท่าน คือ                 
นายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม, นายวิรชั ศิริมงคลเกษม และนายแพทยส์าธิต กรเณศ กลบัเขา้เป็นกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนี่ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
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1)  นายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท ไดร้ับอนุมัติดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 836,043,446 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 98.4062 
ไม่เห็นดว้ย 13,540,420 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 1.5938 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

2)  นายวิรชั ศิริมงคลเกษม กลับเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท ไดร้บัอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 861,928,644 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

3)  นายแพทยส์าธิต กรเณศ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ ไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 792,664,857 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 91.9641 
ไม่เห็นดว้ย 69,263,787 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 8.0359 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

5.  ที่ประชุมมีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ในอตัราเดิมที่ไดร้บัในปี 2564 โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้
ค่าตอบแทนรายเดือน 
ประธานกรรมการบรษิัท   เดือนละ 50,000 บาท 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   เดือนละ 50,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   เดือนละ 45,000 บาท 
กรรมการบรษิัท   เดือนละ 45,000 บาท 
โบนสัประจ าปี 
ปีละ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน 

 ทัง้นี ้หากกรรมการท่านใดเป็นลกูจา้งของบรษิัทฯ คงใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจ าปี ตาม
อตัราที่กล่าวมาขา้งตน้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ไดร้บัในฐานะลกูจา้งของบรษิัทฯ 

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตวัเงิน 
- ไม่มี - 
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ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวขา้งตน้ไดร้บัอนุมัติ  ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ ดงันี ้

เห็นดว้ย 861,921,644 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9991 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 8,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0009 

6.  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ บรษิัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) โดยนายนรศิ เสาวลกัษณส์กลุ ผูส้อบ
บัญชีรบัอนุญาต เลขที่ 5369 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขที่ 4664 เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และอนุมตัิค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน
รวม 3,660,000 บาท ตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 861,921,644 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9992 
ไม่เห็นดว้ย 7,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0008 
งดออกเสียง 1,000 เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

เนื่องจากหลงัการเปิดประชุมแลว้ยงัคงมีผู้ถือหุน้ทยอยมาเขา้ร่วมประชมุเพิ่มเติมและมีผูถื้อหุน้ออกจากระบบการ
ประชุม จึงท าใหจ้ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงลงมติในแต่ละวาระไม่เท่ากนั ดงันัน้ ก่อนปิดการประชมุจึงมีผูถื้อหุน้และผูร้บั
มอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จ านวน 406 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 801,929,643 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 63.95 ของจ านวนหุ้นที่
จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

   
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
  ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
     (นพ.อนนัต ์ศิรมิงคลเกษม) 
    ประธานกรรมการบรหิาร 
 


