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ที่ GFPT 2/2557
18 กุมภาพันธ์ 2557
เรื่ อง

การจ่ายเงินปั นผลปี 2556 และกาหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอแจ้ งมติคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์
2557 เวลา 9.30 น. ดังนี ้
1. เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2556 ในอัตราหุ้น
ละ 0.35 บาท (สามสิบห้ าสตางค์) โดยกาหนดจ่ายในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยเงินปั นผลดังกล่าวจะจ่ายออก
จากกาไรสุทธิงวดปี 2556 และกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ที่ได้ รับสิทธิยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล (BOI) ทังจ
้ านวน ผู้ถือ
หุ้นที่ได้ รับเงินปั นผลจะไม่ถกู หักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษี เงินปั นผลคืนได้
ในการนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล ในวันที่ 4 มีนาคม 2557 (Record
Date) และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 5 มีนาคม 2557 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 11 เมษายน
2557
ทัง้ นี ้ สิ ทธิ ในการรับเงิ นปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รบั การอนุมตั ิ จากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2557
2. กาหนดให้ จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557 ในวันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ M
อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
3. กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 4 มีนาคม 2557 (Record Date)
และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 5 มีนาคม 2557
4. กาหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557 ดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2556

ความเห็นคณะกรรมการ

มีมติเห็นสมควรให้ นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น ครัง้ ที่ 1/2556 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการ
บันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว

ระเบียบวาระที่ 2

รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ

มีมติเห็นสมควรให้ รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2556 ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการ

มีมติเห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ได้ ผา่ นการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (นาย
อาพล จานงค์วฒ
ั น์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 ในนาม บริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี
จากัด) และได้ ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงิ นปั นผลจากผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2556 เป็ นเงินสดให้ กบั ผู้ถือหุ้นสามัญสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2556 ใน
อัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบห้ าสตางค์) รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจานวน 438,837,350.00 บาท
คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 82.14 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากกาไร
สุทธิ งวดปี 2556 และกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จัดสรร ที่ได้ รับสิทธิ ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคล
(BOI) ทังจ
้ านวน ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับเงินปั นผลจะไม่ได้ รับเครดิตภาษี
บริ ษัทฯ กาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปั นผล ในวันที่ 4 มีนาคม 2557 (Record Date) และ
ให้ รวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 5 มีนาคม 2557 และ
กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 11 เมษายน 2557
ทัง้ นี ้ สิ ทธิ ในการรับเงิ นปั นผลดังกล่าวยังมี ความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมตั ิ จากที ่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557
เนื่องจาก บริ ษัทฯ ได้ จดั สรรเงินทุนสารองตามกฎหมายจานวนรวม 140,000,000.00 บาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจานวนที่ต้องสารองไว้ ตาม
กฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ แล้ วจึงไม่มีการจัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมายจากผล
การดาเนินงานปี 2556

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจาปี 2557
ในปี 2557 กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจานวน 3 ท่าน ได้ แก่ (1) นายแพทย์อนันต์
ศิริมงคลเกษม (2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั และ (3) นายปารเมศ เหตระกูล

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ซึ่ ง ไม่ ร วมกรรมการผู้มี ส่ว นได้ เ สี ย ในกรณี นี ้ เห็ น ชอบกับ ข้ อ เสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติเห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตังกรรมการที
้
่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านกลับเข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ดังนี ้
1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ตาแหน่ง ประธานกรรมการบริ หารและรอง
กรรมการผู้จดั การ
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2) นางสมสิริ
อิงโพธิ์ชยั
ตาแหน่ง กรรมการบริ หาร
3) นายปารเมศ
เหตระกูล
ตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องข้ อบังคับบริ ษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ (สาหรับกรรมการอิสระ)
นอกจากนี ้ ยังได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรั บ ผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริ ต
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อีกทัง้ เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
ของบริ ษัทฯ
ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ

มีมติเห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
2557 เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 โดยคานึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ตามข้ อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
1) ค่ าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการบริ ษัท
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- กรรมการบริ หารหรื อกรรมการบริ ษัท
2) โบนัสประจาปี
3) โบนัสพิเศษ

ปี 2556

ปี 2557 (ปี ที่เสนอ)

40,000 บาท/คน/เดือน
40,000 บาท/คน/เดือน
35,000 บาท/คน/เดือน
35,000 บาท/คน/เดือน
ปี ละ 1 เท่า
ของค่าตอบแทนรายเดือน
– ไม่มี –

50,000 บาท/คน/เดือน
50,000 บาท/คน/เดือน
45,000 บาท/คน/เดือน
45,000 บาท/คน/เดือน
ปี ละ 1 เท่า
ของค่าตอบแทนรายเดือน
– ไม่มี –

ทังนี
้ ้ให้ กรรมการซึง่ เป็ นลูกจ้ างของบริ ษัทฯ คงได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจาปี
ตามอัตราที่กล่าวมาข้ างต้ นนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้ รับในฐานะลูกจ้ างของบริ ษัทฯ
ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ

มีมติเห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิผ้ สู อบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน
เอ เอ็ม ซี จากัด (AMC) ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย จานวน 5 บริ ษัท ประจาปี 2557 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี ้
(1) นายอาพล จานงค์วฒ
ั น์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมาแล้ วเป็ นระยะเวลา 1 ปี
ตังแต่
้ ปี 2556)
(2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรื อ
(ไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย)
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(3) นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8622
(ไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย)
และเห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อยจานวน 5 บริ ษัท ประจาปี 2557 เป็ นจานวนเงินรวม 2,480,000 บาท ซึ่ง
เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2556 (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางใน
การตรวจสอบบัญชีที่ตา่ งจังหวัด) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีบริ ษัทฯ
ค่าสอบบัญชีบริ ษัทย่อย 5 บริ ษัท
รวมค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ระเบียบวาระที่ 8

ปี 2556
805,000.1,675,000.2,480,000.-

ปี 2557
(ปี ที่เสนอ)
805,000.1,675,000.2,480,000.-

ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ ามี)

อนึง่ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ า ตัง้ แต่วันที่ 17 กันยายน 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา เมื่อพ้ นกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ ว พบว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ หรื อส่งคาถาม
ล่วงหน้ า สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 แต่อย่างใด
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรื อขอข้ อมูลเพิ่มเติมในเรื่ องที่จะบรรจุไว้ ในระเบียบวาระการประชุมข้ างต้ นและ /
หรื อเสนอแนะข้ อคิดเห็นอื่นใด สามารถส่งคาถามและข้ อคิดเห็นเป็ นการล่วงหน้ ามายังบริ ษัทฯ หรื อส่งเป็ นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ได้ ที่ companysecretary@gfpt.co.th หรื อติดต่อเลขานุการบริ ษัท ได้ ที่ 02 473 8000 โทรสาร 02 473 8398
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)
ประธานกรรมการบริ หาร
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